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Τρελός χορός εκατομμυρίων στην TV

Φιάσκο ο τσαμπουκάς

= Ουρές στα σούπερ μάρκετ και στα φαρμακεία
= Θύμα, η οικονομία και ο τουρισμός
= Δημ. Κρεμαστινός: Όχι στις απαγορεύσεις αν ο ιός δεν κυκλοφορεί

Η μετάβαση της επικουρικής ασφάλισης 
στην ultra-κεφαλαιοποίηση
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΡΑΧΟΥ .................................... Σελ. 6

Η ανατομία του φόβου και τα απομεινάρια 
της εβδομάδας...
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Ο ξεσηκωμός των νησιωτών
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Απολογισμός ΣΥΡΙΖΑ 2012 – 2019 
(Ή πώς εφαρμόσαμε τα Μνημόνια καταγγέλλοντας
τον νεοφιλελευθερισμό)
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................. Σελ. 8

Κυβερνητικός αυταρχισμός και αναδίπλωση στο Αιγαίο
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ .................... Σελ. 10

Στον «αστερισμό» του κορονοϊού
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Ζητούνται 
κεφάλαια 
για «Αυγή» 
και «Στο 
Κόκκινο»

Όλα τα αθλητικά της EBU στην ΕΡΤ!
Χτυπάει... αστέρες 

το Mega Παρέμβαση για το telemarketing

Με όλον τον σεβασμό προς οποια -
δήποτε κυβέρνηση έχει προ-

έλθει από την ψήφο του ελληνικού
λαού, και μάλιστα με υψηλό ποσο-
στό, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη δίνει, δυστυχώς, την εικόνα «παιδικής
χαράς». 

Μέρα με την ημέρα επιβεβαιώνει ότι ήρ-
θε χωρίς μπούσουλα. Με άδεια χέρια. Και με

άδειες τις τσάντες. Την ώρα που θα
έπρεπε για τα μεγάλα, τα ανοιχτά
καυτά θέματα να έχει προγραμμα-

τίσει λύσεις κοστολογημένες και να έχει
σχεδιάσει πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια
και οι αντιδράσεις, που δεν έχουν καμία σχέ-
ση με ιδιοτέλεια. Το καράβι ξεκίνησε χωρίς
πυξίδα και όπου το βγάλει η πορεία. Υπο-
βάθμισαν τις θύελλες και τις φουρτουνια-

σμένες θάλασσες, που ακόμη και ο... μού-
τσος ξέρει ότι θα υπάρξουν. Και αδιαφόρη-
σαν για το τι συμβαίνει στη στεριά στην οποία
θα προσεγγίσει το καράβι. 

Στους οκτώ μήνες που είναι καπετάνιος ο
Κυριάκος Μητσοτάκης το καράβι έχει πο-
ρεία στο άγνωστο... Άρχισαν, όμως, τα...
αστροπελέκια, με το πλήρωμα να μην έχει
καμία πείρα, ιδιαίτερα στον θάλαμο επιχει-

ρήσεων... Αναμενόμενη η κατάληξη... Οι «επι-
βάτες» άρχισαν να ανησυχούν για τις φουρ-
τούνες. Με τα... κύματα να μην έχουν στα-
ματημό. Σε όποιο μέτωπο και να κοίταζε η
κυβέρνηση, όλο σε κλειστές πόρτες έπεφτε.
Ακόμη και εκεί όπου υποτίθεται ότι είναι οι
μόνιμοι... φίλοι μας, που ενεργούν πάντα
ανάλογα με τα συμφέροντά τους. 
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Στον... πόλεμο που έχει κηρύξει ο... κο-
ρονοϊός, η κυβέρνηση –σωστά πράτ-

τοντας– αποφάσισε τη θωράκιση της χώ-
ρας απέναντι στον... εισβολέα, που απειλεί
όλες τις χώρες του κόσμου.

Στη σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου,
υπό την προεδρία του πρωθυπουργού,
αποφασίστηκε να γίνουν έκτακτες προσ-
λήψεις και να υπάρξει έκτακτη χρηματο-
δότηση λόγω της εκτεταμένης διάδοσης
της νόσου «εντός των πυλών».

Ελπίζουμε να μην... αξιοποιηθεί ο κο-
ρονοϊός για να αρχίσει χορός ρουσφετο-
λογικών προσλήψεων και προμηθειών
από τους κυβερνώντες, καθώς λόγω του
κατεπείγοντος δεν θα τηρηθούν οι προ-
βλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις.
Και ο νοών νοείτω... Αυτό, πάντως, εύ-

Φόβος και τρόμος έχει καταλάβει όλο τον κόσμο

Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε κυβερ-
νητικούς ιστότοπους, οι οποίες ήρθαν στο

φως της δημοσιότητας, έφεραν στην προσοχή
του κοινού το πρόβλημα της κυβερνοασφάλει-
ας για μία ακόμη φορά. Το χαρακτηριστικό αυ-
τών των κυβερνοεπιθέσεων, που προκάλεσε ιδι-
αίτερο προβληματισμό και οδήγησε στη μεγαλύτερη
ανάδειξή τους απ’ ό,τι στο παρελθόν είναι η εκτί-
μηση (ή βεβαιότητα για ορισμένους) ότι οι επι-
θέσεις προήλθαν από οργανωμένη προσπάθεια
ομάδων (ή οργανισμών) ξένου κράτους. Με αυ-
τόν τον τρόπο αναδείχθηκε ότι και η χώρα μας
δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κυβερνοασφά-
λειας κακόβουλων ενεργειών μόνο σε επίπεδο

πολιτών και αυτόνομων οργανισμών αλλά και σε
συλλογικό, κρατικό επίπεδο.

Η διάδοση και υιοθέτηση ψηφιακών υπηρε-
σιών αποτελεί σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη
ενός κράτους, διευκολύνοντας την καθημερινό-
τητα των πολιτών, την κρατική λειτουργία και την
οικονομία με την αποτελεσματική μείωση της γρα-
φειοκρατίας. Όμως είναι απαιτούμενη η παροχή
ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς χρησι-
μοποιούνται προσωπικά δεδομένα και αυτομα-
τοποιούνται έλεγχοι και διαδικασίες. Η έλλειψη
κατάλληλων μηχανισμών κυβερνοασφάλειας
μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά προβλήματα,

Κυβερνοασφάλεια: Η ανάγκη
μιας εθνικής στρατηγικής 

Δουλειές με φούντες...
στον βωμό 

του κορονοϊού...

=Ανήσυχοι υπουργοί και βουλευτές από την ανικανότητα της κυβέρνησης
=Σε βραχονησίδες κοντά στην Αττική τα κλειστά κέντρα

= Δεν έχει προηγούμενο η πειρατική νυχτερινή εισβολή των ΜΑΤ στα νησιά μας για να επιβάλουν την κατασκευή μόνιμων φυλακών προσφύγων
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Τ
α σκαλιά στου κακού τη σκάλα δεν
έχουν τελειωμό... Ιδιαίτερα όταν εί-
σαι σε πανικό, όταν αρχίζεις να δια-

πιστώνεις ότι τα χαρτιά δεν σου βγαίνουν
και αυτοί που θα έβαζαν πλάτη δεν ση-
κώνουν το τηλέφωνο και σφυρίζουν αδιά-
φορα ή ακολουθούν τη συνταγή του αμε-
ρικανού Προέδρου: «Βρείτε τα...».

Και τότε ψάχνεις πηγές για να αντλή-
σεις λεφτά και ανοίγεις πόρτες που οδη-
γούν σε ιστορίες οι οποίες αμαυρώνουν
κόμματα και ηγεσίες.

Με τα δείγματα αυτού του είδους να
προδίδουν ήδη ότι από αλλού ξεκίνησες
και αλλού πηγαίνεις...

Ότι «πουλάς» ιερά και όσια προκειμέ-
νου να μπουν λεφτά στο μισοάδειο Τα-
μείο του κράτους. 

Δεν ξέρουμε ποιος από τους κατοί-

κους του Μαξίμου είχε τη φαεινή ιδέα να
προσκαλέσουμε τους ξένους πλούσιους
να αποκτήσουν ταυτότητα «φορολογικού
κατοίκου Ελλάδας» έναντι φόρου 100.000

ευρώ τον χρόνο για εισοδήματα που απο-
κτήθηκαν στο εξωτερικό, ο οποίος θα
προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κά-

Πουλάνε «άσυλο» σε μεγαλοκαρχαρίες
έναντι 100.000 τον χρόνο! 
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Όπως στρώσατε, θα κοιμηθείτε τώρα, κύριε Μητσοτάκη...

ΝΕΚΡΩΝΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ 

= «Πώς η Ελλάδα προσπαθεί να αποπλανήσει ξένους εκατομμυριούχους», γράφει η «L’ Echo» του Βελγίου!
= Τζόγος και με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, από 100.000 ευρώ και πάνω ο... λαχνός

Όπισθεν ολοταχώς του Μητσοτάκη μετά το βροντερό «ΟΧΙ» των κατοίκων των νησιών

Χωρίς «πανηγυρισμούς» (από κυβερνητικής πλευράς) 
αλλά και χωρίς μηδενιστικές κρίσεις (ότι δήθεν πρόκειται

για «ευχολόγιο» και πέραν τούτου ουδέν...) 4
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Νέες φωτιές άναψε ο Μιωνή

Σåëίδα 12

500.000 Έλληνες έφυγαν 
την περίοδο 2008 – 2017! 
Τον δρόμο της ξενιτιάς πήραν την περίοδο 2008

– 2017, τα χρόνια της οικονομικής κατάρ-
ρευσης και των ληστρικών Μνημονίων, 500.000
Έλληνες, σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΒ.

Πάνω από τους μισούς, συγκεκριμένα το 51,4%,
ήταν στην «κρίσιμη» ηλικιακή κατηγορία 25 – 44
ετών και σχεδόν το 70% ήταν απόφοιτοι ανώτα-
της εκπαίδευσης. Έχασε, δηλαδή, η χώρα μας
έναν μεγάλο αριθμό από τη νέα γενιά, που θα
πρόσφερε πολλά στην πατρίδα για την ταχύτερη
έξοδο από τα δεσμά.

Αξίζει να τονιστεί ότι το συνολικό κόστος για
κάθε απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρ-
χεται σε 34.000 ευρώ, ήτοι το συνολικό ποσό
που χάθηκε είναι μεταξύ 3,1 και 4,2 δισ. ευρώ. 

Μόνο στο «Π»

Το ραντεβού του στο Μαξίμου ζήτησαν 
στελέχη της ισραηλινής πρεσβείας

Σηκώνουν τους τόνους
οι «53» κατά Τσίπρα

ο κορονοϊός!
Ο διεθνής διασυρμός δεν έχει τελειωμό...

Ôïõ
ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΕΡΠΑΝΟΥ 

Καθηγητή Πανεπι-
στημίου Πατρών,

Διευθυντή 
Ινστιτούτου 

Βιομηχανικών 
Συστημάτων /

«ΑΘΗΝΑ»
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Κυνηγούν 940.943 για
50 ευρώ που χρωστάνε!

4ΣΕΛ. 2

Στο έλεος της Μόσχας 
η τουρκική εξωτερική πολιτική

=Τι ζήτησε από τον Πούτιν
4ΣΕΛ. 6

Βουλιάζει ο Ερντογάν
στη συριακή κινούμενη άμμο

Ποιες περιπτώσεις ρυθμίζει 
το νέο Ασφαλιστικό

=Αφορούν χιλιάδες ασφαλισμένους
4ΣΕΛ. 7

Οι 10 πρώτοι φορολογικοί 
παράδεισοι στον κόσμο...
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Μέγας τοκογλύφος το κράτος! 
=Δανείζεται με 1,2% και ζητάει από τους 
οφειλέτες του τόκο –κρατιέστε;– 6,82%!

Σίγουρα θα ξαφνιαστείτε… Δεν μπορεί το κρά-
τος μας να λειτουργεί σαν τον Σάιλοκ!
Κι όμως, είναι 100% αλήθεια. 
Στη ρύθμιση για την πληρωμή των ληξιπρό-

θεσμων οφειλών σε έως 48 δόσεις το επιτόκιο
που έχει βάλει το υπουργείο Οικονομικών: 
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Για να μην ξεχνάμε...




