Μένουν εκτός ρύθμισης οι μεγαλοοφειλέτες, αυτοί που έπρεπε να είναι ο κύριος στόχος της λύσης

Στόχος του Μητσοτάκη

ÓÅË. 10

Άνθρακες ο θησαυρός των 120 δόσεων
= Αποκλείστηκαν οριστικά, με βέτο των «θεσμών», όλες οι εταιρείες ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ,
που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και οδηγούνται στο λουκέτο

ÓÅË. 8

Καταδίκη της κυβέρνησης
και ψήφος εμπιστοσύνης
= Εμείς τους θέλουμε όλους και δεν τελειώνουμε κανέναν
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Την Κυριακή ψηφίζουμε για το αύριο της πατρίδας μας
=

= Ο ελληνικός λαός έχει στα χέρια του για 24 ώρες τα κλειδιά της Ελλάδας, για την Ευρώπη και τη γειτονιά του
Να μην ξεχνάει ότι μετά την απομάκρυνση από την κάλπη ουδέν λάθος αναγνωρίζεται... Και το κόστος δεν είναι μικρό

Αύριο κληρώνει...
Είναι η δική μας μέρα…
ÁËÅÁ
ÈÁÑÑ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
Η μέρα του ελληνικού λαού.
Έχει για 24 ώρες ο λαός μας
το υπέρτατο δικαίωμα, με βάση το Συμβόλαιο
(Σύνταγμα) που έχει υπογράψει, το οποίο μας

Άρθρο της προέδρου
του ΚΙΝΑΛ στο «Π»

Φώφη Γεννηματά:
Τι κρύβουν Τσίπρας
και Μητσοτάκης
Ο

ι ευρωεκλογές δεν
είναι ούτε δημοψήφισμα ούτε δημοσκόπηση, όπως προσπαθούν
με πολύ επίμονο τρόπο
οι κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας να πείσουν τους
πολίτες.
Με την ψήφο και τις
επιλογές μας θα διαμορφωθούν οι πολιτικοί
συσχετισμοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα εκλεγεί η ηγεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επόμενα χρόνια.
Θα καθορισθούν έτσι οι αποφάσεις και οι εξελίξεις που θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τη

δεσμεύει όλους, μηδενός εξαιρουμένου, να
αποφασίσει σε ποιον από τους διεκδικητές θα
αναθέσει τα κλειδιά για την επόμενη τετραετία. Και φυσικά θα χρεωθεί τις λαθεμένες αποφάσεις, που μπορεί να έχουν βαρύ κόστος για
τον τόπο μας, αλλά και θα πιστωθεί το κέρ-

Καραμανλής: Καθαρή νίκη
για πολιτική αλλαγή, που
την έχει ανάγκη η χώρα

Τις 11 από τις 13 περιφέρειες
θεωρεί γαλάζιες ο Κυριάκος!
4ΣΕΛ. 8

Κρίσιμο τεστ για το Κίνημα
Αλλαγής οι ευρωεκλογές
Λήγει η θητεία του στην Κομισιόν

Είμαι έτοιμος για νέο ρόλο,
δηλώνει ο Δημ. Αβραμόπουλος
4ΣΕΛ. 9

κό

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Γιατί μας αφορούν οι ευρωεκλογές

Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ................................ Σελ. 4

Το κόστος των πεποιθήσεων:
Αξιοπιστία και φερεγγυότητα

Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ................................................ Σελ. 5

Δημοτικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές εκλογές:
Τέλος καλό, όλα καλά;

Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ .................................. Σελ. 6

Εκλογές υπό τη σκιά νέας μεγάλης
ελληνοτουρκικής κρίσεως

Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ......................................... Σελ. 7

Καλό βόλι

Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ ..................................... Σελ. 8

«Ανταρσία» στη δικτατορία των αγορών

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ....................................... Σελ. 9

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρισε την πλάτη στους πολίτες

Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ .................................... Σελ. 10

Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στα εθνικά θέματα
και οι επιπτώσεις αυτής στις προσεχείς εκλογές

Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ ...................... Σελ. 10

Το διακύβευμα των ευρωεκλογών
στη μεταλλαγμένη Ευρώπη

Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ........................... Σελ. 11

21η Μαΐου 1864… Και εγένετο Ένωσις…

ó. 13

21

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ...................... Σελ. 12

ÄéáâÜóôå óôéò

αποδειχθεί ότι αυτός που ψήφισαν ήταν «μάπα το καρπούζι». Και δεν ήταν λίγες οι φορές της απογοήτευσης μέχρι τώρα... Με τους
πολιτικούς άλλα να υπόσχονται και άλλα να
κάνουν... Και με τη ζημιά να είναι κάθε άλλο
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Μικρή διαφορά με τη ΝΔ φέρνει εκλογές 23 ή 30 Ιουνίου

ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

=Ανησυχεί το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μένος στην κοινωνία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 9
=Άγχος προκαλεί η Βόρεια Ελλάδα
=Τελευταία ελπίδα οι αναποφάσιστοι και οι 17άρηδες
=Τι κρύβει η αφωνία των κορυφαίων στελεχών

Στον «αέρα» μέχρι νεωτέρας
οι συντάξεις χηρείας!

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Απόλυτη στήριξη στον Μητσοτάκη

δος όταν από τις επιλογές του η Ελλάδα θα
ανέβει σκαλοπάτι. Αυτή είναι η Δημοκρατία
μας, που την κληρονομήσαμε, όπως και όλος
ο πλανήτης, να επιλέγουν οι πολίτες ποιον
θέλουν να κυβερνήσει τη χώρα τους. Δικές
τους, βέβαια, οι ευθύνες στην περίπτωση που

Σ

ε απόγνωση έχουν βρεθεί τα
υπηρεσιακά στελέχη του ΕΦΚΑ για τον τρόπο εφαρμογής
των διατάξεων που ορίζει πλέον ο ν. 4611/17-5-2019 για τις
συντάξεις χηρείας. Η κυβέρνηση, μετά τη γενικευμένη κατακραυγή για τις αρνητικές διατάξεις που όριζε ο περιβόητος
«νόμος Κατρούγκαλου» για τις
συντάξεις χηρείας, προέβη στη
ριζική τροποποίησή τους, προς
τη θετική κατεύθυνση. Πλην,
όμως, η εφαρμογή τους από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου
Φορέα αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα, καθώς τα υπηρεσιακά στελέχη έχουν κληθεί να
διευκρινίσουν κάποια «σκοτεινά» σημεία του νόμου, που έχουν
να κάνουν με την αναδρομικότητα των διατάξεων.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 19
του σχετικού νόμου, που ορίζει

ότι οι διατάξεις του έχουν εφαρμογή και για όσες συνταξιοδοτικές αποφάσεις είχαν εκδοθεί
κατ’ εφαρμογή του ν. 4387/2016
(«νόμος Κατρούγκαλου»), δημιουργεί τον προβληματισμό τού
κατά πόσο αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει να δοθούν και τυχόν αναδρομικά ποσά σε όσες συνταξιοδοτικές αποφάσεις είχαν εκ-

δοθεί μέχρι σήμερα. Μέχρι στιγμής, το ζήτημα δεν έχει διασαφηνιστεί και πιθανώς δεν θα λυθεί μέχρι και την ημέρα των
εκλογών. Επιπλέον, τα υπηρεσιακά στελέχη του ΕΦΚΑ θεωρούν τεράστιο το έργο το οποίο
καλούνται να φέρουν σε πέρας,
υπό δύσκολες συνθήκες γενικά, καθώς θα πρέπει όλες τις

συνταξιοδοτικές αποφάσεις χηρείας που έχουν εκδώσει μέχρι
σήμερα να τις ξαναδούν και να
τις τροποποιήσουν, όπως επίσης
και τις περιπτώσεις που είχαν πιθανώς απορρίψει. Πρόκειται για
πολλές χιλιάδες αποφάσεις, οι
οποίες έρχονται να προστεθούν
στις ήδη δεκάδες χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις που είναι συσσωρευμένες στα τμήματα απονομής συντάξεων του φορέα. Το
κακό όμως δεν σταματά εδώ,
αφού πέραν των παραπάνω διευκρινίσεων που θα πρέπει να
γίνουν σε υπηρεσιακό επίπεδο,
ζήτημα προκύπτει και με το λογισμικό που επιβάλλεται να δημιουργηθεί ώστε να είναι δυνατή η μηχανογραφική έκδοση των
συντάξεων χηρείας με τον νέο
τρόπο υπολογισμού τους. Αυτό
όμως θα απαιτήσει ένα χρονικό
διάστημα αρκετών μηνών.

Η διάδοχος της Μέρκελ δηλώνει ωμά...

Δεν υπάρχει θέμα πολεμικών επανορθώσεων
= Έχει

κλείσει εδώ και πολύ καιρό...

μείς εδώ στην Ελλάδα φτιάχνουμε Επικαι συντάσσουμε τεκμηριωμέΕτροπές
να πορίσματα, ενώ η Βουλή για άλλη μια
φορά ψήφισε ομόφωνα το πρόσφατο «διά
ταύτα» για τις γερμανικές αποζημιώσεις,
εξουσιοδοτώντας την Κοινοβουλευτική
Επιτροπή να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τη γερμανική κυβέρνηση προκειμένου να καταβληθούν
οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές που
προκάλεσαν και τους χιλιάδες νεκρούς.
Την ίδια ώρα, όμως, το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων δεν υπάρχει για
το Βερολίνο.
Το επιβεβαίωσε η φιλοδοξούσα να διαδεχθεί την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ,
57χρονη πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Άνεγκρετ Κραμπ

– Καρενμπάουερ στη συνέντευξη που
έδωσε την περασμένη εβδομάδα στα
«Νέα». Η απάντησή της στο ότι «είναι ανοιχτό για την Ελλάδα το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων» ήταν μέσα σε λίγες
λέξεις:
«Το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων, κατά την άποψή μας, συζητήθηκε και έκλεισε εδώ και πολύ
καιρό».
Τελεία και παύλα, δηλαδή, για τη Γερμανία. Κι εμείς εδώ μετράμε τα... δισεκατομμύρια που ΘΑ πάρουμε...
Η κυβέρνηση τι λέει; Λέξη δεν ψέλλισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
όπως και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, για
την προκλητική δήλωση της προέδρου
του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος...

Ζητείται σχέδιο για τα ελληνικά media

Μειώνονται τα αποθεματικά «SΟS» εκπέμπουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Διχάζει την ΕΡΤ
της ΕΣΗΕΑ
ο ΠΑΟΚ
Αμφισβητούν το Μητρώο Online Media

Αντόνιο Κόστα –
Αλέξης Τσίπρας:
σημειώσατε 1

=Τι έκανε η Πορτογαλία
και δεν κάναμε εμείς
«“Αυτές οι μισθολογικές αυξήσεις δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως χώρα έναντι των Ευρωπαίων εταίρων
και των αγορών. Γι’ αυτό δεν τις
αποδέχομαι. Αν υλοποιηθούν (όπως
προτείνουν δύο από τα κόμματα
που μετέχουν στην κυβέρνηση και
η αντιπολίτευση) θα απειληθεί η
διεθνής αξιοπιστία της χώρας. Δεν
πρόκειται να το επιτρέψω. Θα ήταν
μεγάλη έλλειψη σεβασμού προς
τους Πορτογάλους, τώρα, καθώς
πλησιάζουμε στο τέλος της κυβερνητικής 4ετίας μας και σε εκλογές, να καταστρέψουμε όσα με δικό τους πολύ μεγάλο κόστος
επιτεύχθηκαν. Η διεθνής αξιοπιστία
της χώρας μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Γι’ αυτό, αν οι κυβερνητικοί
εταίροι επιμείνουν, η κυβέρνησή
μου θα παραιτηθεί”.
Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πορτογάλος πρωθυπουργός
Αντόνιο Κόστα στους συμπατριώτες του, με τηλεοπτικό διάγγελμά
του, την Παρασκευή 3 Μαΐου.
Ο ηγέτης της αριστερής κυβέρνησης τους είπε ότι δεν πρόκειται
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

Παυλόπουλος προς Άγκυρα

Καμία
υποχώρηση
4ΣΕΛ. 8

Γίναμε ρεζίλι σε όλη την υφήλιο

Η Βουλή στο έλεος
των μπαχαλάκηδων
= Ο «Ρουβίκωνας» έχει το ελευθέρας παντού…
4ΣΕΛ. 10

Οι καρέκλες πάνω και από τα εθνικά μας θέματα

Η «γειτονιά» της Ανατολικής Μεσογείου
παίρνει φωτιά και στην Αθήνα τρέχουν
στα προεκλογικά μπαλκόνια
4ΣΕΛ. 6

Μάχη επιβίωσης δίνουν οι ΑΝΕΛ!
= Μηνύει δημοσκοπική εταιρεία ο Καμμένος
4ΣΕΛ. 8

50 δισ. ευρώ τον χρόνο η κλοπή ΦΠΑ!
= Δεύτερη η Ελλάδα με 5,5 δισ.
4ΣΕΛ. 11

