Με τη βούλα της... λαϊκής κυβέρνησης Μητσοτάκη

ÓÅË. 10

Αποχαιρέτα την, την α’ κατοικία σου που χάνεις!

- Για 9 μήνες θα παίρνεις από 300 μέχρι 600 ευρώ επιδότηση και μετά θα βγάζει η τράπεζα το σπίτι σου στον πλειστηριασμό, γιατί εσύ φταις που κατέρρευσε ο τζίρος στην αγορά!
- Προϋπόθεση ένταξης στην πλατφόρμα, να είσαι... κορονοϊόπληκτος (υπολογίζονται κοντά στους 300.000) και να μην έχεις καταθέσεις στο εξωτερικό!
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Όπου και να κοιτάξεις, φως δεν βλέπεις...
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Και, δυστυχώς, οι αριθμοί δεν διαψεύδονται, ό,τι και να κάνουν οι... ταχυδακτυλουργοί που κυβερνούν, οι οποίοι αποφάσισαν να
«κουρέψουν» ακόμη και τα αναδρομικά των συνταξιούχων σε 1,4 δισ. ευρώ από 3,9 δισ. ευρώ που αποφάσισε το ΣτΕ
α χαμόγελα έχουν σβήσει σε όλη τη χώρα...
Τ
Σκυθρωπά πρόσωπα συναντάς παντού στον
δρόμο. Σε κάθε γωνιά της χώρας, στην Αθήνα,

κώς. Και ήρθε και ο κορονοϊός να δώσει τη χαριστική βολή. Άδεια τα λιμάνια, άδεια τα ξενοδοχεία, άδειες και οι πανέμορφες ακρογιαλιές μας,
με τις ψαροταβέρνες να κλαίνε τη μοίρα τους και
τα κρουαζιερόπλοια να μη φαίνονται στον ορίζοντα. Και οι προοπτικές για τον χειμώνα που έρχεται διαγράφονται μαύρες. Τα δράματα δεν θα

στην Κρήτη, στην Ήπειρο, ίχνος αισιοδοξίας. Δέκα χρόνια στο κανναβάτσο. Με το κάθε σπίτι να
βιώνει την αγωνία της επιβίωσης, με τα λουκέτα
να μη φτάνουν, με την ανεργία να αυξάνεται διαρ-

Κανόνι βάρεσε
η οικονομία
= Μείον 6,4 δισ. ευρώ τα έσοδα το πρώτο εξάμηνο!
= Και νέα πτώση μέχρι τον Σεπτέμβριο
ι αριθμοί διαψεύδουν τις διαβεβαιώσεις
Ο
του Μαξίμου ότι η ελληνική οικονομία πάει καλά και πρόβλημα δεν υπάρχει. Αψευδής

μάρτυρας, ο απολογισμός του πρώτου εξαμήνου (Ιανουαρίου – Ιουνίου), που έκλεισε με
απώλεια 6,4 δισ. ευρώ λόγω –λένε– της πανδημίας και όχι της ωμής πραγματικότητας, που
είναι ότι ο τζίρος στην αγορά έχει πέσει δραματικά.
Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου:
= Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18,996 δισ. ευρώ,
σημειώνοντας πτώση 3,903 δισ. ευρώ.

= Πολλά τα ερωτηματικά για την ξαφνική
παραίτηση του υφυπουργού Δικαιοσύνης

Φθινόπωρο-φωτιά
βλέπουν στον ΣΥΡΙΖΑ
= Λουκέτα, ανεργία, πλειστηριασμοί
και κούρεμα των αναδρομικών θα βγάλουν
τον κόσμο στους δρόμους
4ΣΕΛ. 8

Γράφουν σήμερα στο «Π»

Έχουσι γνώσιν οι φύλακες…

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤ. ΓΚΙΚΑ .......................... Σελ. 4

Κορονοϊός: Εμείς και οι «αιρετικοί» Σουηδοί
Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ

......................... Σελ. 5

Η Τουρκία του Ερντογάν: Μια μουσουλμανική χώρα
φαινομενικά φιλοδυτική αλλά δυνάμει αντιδυτική

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

Ρατσισμός και πανδημία

Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ

...................... Σελ. 6

Συναισθηματική νοημοσύνη στις διμερείς σχέσεις
Του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΤΩΙΔΗ

ΣΥΡΟΜΑΣΤΕ
σε διάλογο!
Επικίνδυνη διγλ
ωσσία
για την Κύπρο!

Δεμένοι στο άρμα της Ουάσινγκτον, εξαρτώμενοι από το Βερολίνο,
έχουμε ξεχάσει την Κίνα – Και σύννεφα με το Παρίσι λόγω φρεγατών
Σåëίδα 9

Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ

............................... Σελ. 7

Το μεγαλείο της Αγίας Σοφίας,
«όνειρο απατηλό» του Ερντογάν!

Του ΠΕΤΡΟΥ Π. ΓΡΟΥΜΠΟΥ ........................... Σελ. 8

Λυγίζει η τουρκική οικονομία – Παράθυρο
ευκαιρίας για την Ελλάδα

Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ ...................... Σελ. 9

Οι ελληνοτουρκικές διαφορές μέσα από
το Ανατολικό Ζήτημα

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ............................. Σελ. 10

Νέες περικοπές στις συντάξεις φέρνει
το κόλπο με τα αναδρομικά!

Του ΔΗΜΗΤΡΗ Ι. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ...................... Σελ. 10

Αφήστε για λίγο τη Θράκη
και κάντε διακομματική για το Καστελλόριζο

ó. 13, 14

31

Των ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ και Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ......... Σελ. 14
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Έστειλαν έτοιμο σχέδιο
νόμου για το ραδιόφωνο
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Σάιλοκ η κυβέρνηση!
= Θέλει να κερδίσει και από την πανδημία,
βάζοντας τόκο στην πληρωμή οφειλών
που δεν καταβλήθηκαν λόγω κορονοϊού

ε τόκο θα πληρώσουν τις οφειλές από
φόρους που δεν μπόρεσαν να καταΜ
βάλουν εμπρόθεσμα οι φορολογούμενοι

λόγω της πανδημίας. Η κυβέρνηση αποφάσισε να εξοφληθούν οι οφειλές αυτές
είτε σε 12 άτοκες δόσεις είτε σε 24 δόσεις
με τόκο, ήτοι με... χαμηλό επιτόκιο 2% με
2,5%!
Επιχειρεί να μαζέψει λεφτά από τη... μύγα που δεν έχει... ξίγκι. Αν σεβόταν τους
4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Λόγω των αναδρομικών

Ευτυχώς που υπάρχουν οι «περίεργοι», οι «λίγοι»
και οι «ανόητοι» και στέκεται όρθια η χώρα μας…
να δεύτερο πλοίο δώρισε
Έ
πρόσφατα η οικογένεια του
Πάνου Λασκαρίδη στο Πολεμικό μας Ναυτικό. Πρόκειται
για το «Ηρακλής», πλοίο γενικής υποστήριξης, το οποίο
είναι νεότερο και ισχυρότερο
από το «Άτλας Ι», που δώρισε
ο εφοπλιστής το 2019, με στόχο την ενίσχυση του ΠΝ σε μια
περίοδο κατά την οποία η χώρα μας επιδεικνύει εγρήγορση για τη φύλαξη των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων
της.
«Ο εξοπλισμός του ΠΝ τα
τελευταία χρόνια έχει παραμεληθεί σε επικίνδυνο βαθμό
και πρέπει επειγόντως να εκσυγχρονιστεί, προκειμένου να
δοθούν περισσότερες δυνατότητες στο ΠΝ να κάνει τη
δουλειά του με καλύτερο τρό4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

........................... Σελ. 6

Τα Τουρκικά σχέδια για Ελλάδα και Κύπρο

χειρηματία, γιατί το κόστος μειώνεται, πέραν του
ότι θα φακελώνει τον τηλεργαζόμενο, παρακολουθώντας μέχρι και πόσους καφέδες θα πίνει,
ενώ ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί να λείψει από
την οθόνη του υπολογιστή ούτε στιγμή. Αυτό κι
αν είναι… μεγάλος μετασχηματισμός... Και φυ-

Δεν ζητήσαμε καν την ακύρωση της NAVTEX για έρευνες στην Ελληνική υφαλοκρηπίδα
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Ψήνεται κατακαλόκαιρο
ο ανασχηματισμός!

έχουν τελειωμό, με τους δικαστικούς κλητήρες
να μην προλαβαίνουν να δίνουν ειδοποιητήρια
για πλειστηριασμούς και τις εξώσεις στην ημερήσια διάταξη. Συν την πρώτη κατοικία που θα
χαθεί… Και από κοντά το νέο καθεστώς εργασίας, η τηλεργασία, η δουλειά από το σπίτι, με
κερδισμένο τον βιομήχανο και τον μεγαλοεπι-

= Χτυπάει την καμπάνα ο Γιαννίτσης
4ΣΕΛ. 10 και 11

Μέσα στο 2020…

Θα δοθούν τα αναδρομικά
σε όλους τους συνταξιούχους
= Προς δεύτερο δικαστικό κύκλο
προσφυγών για τα αναδρομικά
των επικουρικών και των δώρων
4ΣΕΛ. 10

Προς τον πρωθυπουργό...
Ευχόμαστε, κύριε Μητσοτάκη, να έχουν
φροντίσει οι αρμόδιοι υπουργοί σας ώστε
τα αναδρομικά που θα δώσετε στους συνταξιούχους, τους οποίους δικαίωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, να μην τους τα πάρετε πίσω προχωρώντας σε κατασχέσεις
για συμψηφισμό με οφειλές στο Δημόσιο
από φόρους, κλήσεις κ.λπ.
Ελπίζουμε να μη συμβεί, να μη φτάσει
σε αυτή την αθλιότητα η κυβέρνηση.
Από την επίσημη ένταξη στο Πολεμικό Ναυτικό του πλοίου «Ηρακλής», που δώρισε η οικογένεια
του Πάνου Λασκαρίδη. Ο δωρητής διακρίνεται μεταξύ της Προέδρου της Δημοκρατίας,
κ. Σακελλαροπούλου και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κ. Φλώρου (δεξιά).

Τα «πυροδάνεια» στο ξεχασμένο «Μάτι» της Ηλείας...
Η

Στο κόκκινο τα ασφαλιστικά ταμεία

τραγωδία στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή
σε 102 ανθρώπους, θυμίζει το ξεχασμένο «Μάτι» της Ηλείας, τις πυρκαγιές στη
Ζαχάρω το 2007, όπου έχασαν τη ζωή τους
64 άνθρωποι! Σήμερα, όμως, έχουν ξεχάσει τους πυρόπληκτους… Τούτο το κράτος
δεν βάζει μυαλό...
Τότε είχαν χορηγηθεί δάνεια με κρατική
εγγύηση, γνωστά στην περιοχή ως «πυροδάνεια», καθώς κάποιοι έχασαν συνανθρώπους τους, καταστράφηκε η περιουσία
τους, μειώθηκε σημαντικά ο τζίρος της επιχείρησής τους λόγω του κλονισμού της τοπικής οικονομίας από μια πρωτοφανή φυσική καταστροφή.
Η δεκαετής οικονομική κρίση όχι μόνο
δεν επέτρεψε στους πυρόπληκτους επιχει-

= Όπου κάηκαν 64 συνάνθρωποί μας – 13 χρόνια μετά, έχουν
ξεχάσει τους πυρόπληκτους οι κυβερνήσεις αλλά όχι οι τράπεζες...
ρηματίες της Ηλείας να ανακάμψουν, αλλά τους οδήγησε και σε αδυναμία αποπληρωμής των συγκεκριμένων δανείων.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις που προέβλεπαν την παράταση της αποπληρωμής
των δανείων.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή το 2018
στην έκθεσή του επισήμαινε ότι τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να μην απολέσουν την κρατική εγγύηση, δεν προχωρούσαν σε ρυθμίσεις των εν λόγω
δανειοδοτήσεων, παρότι το Γενικό Λογι-

στήριο του Κράτους σε έγγραφό του ανέφερε ότι η όποια ρύθμιση-επαναδιαπραγμάτευση δανειακών όρων ήταν εφικτή, αλλά χωρίς πλέον την εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου, όπως αποκαλύπτει στο «ΠΑΡΟΝ» ο βουλευτής Ηλείας Κώστας Τζαβάρας.
Η πίεση που άσκησε το Επιμελητήριο
Ηλείας, όπως και τα Επιμελητήρια άλλων
πέντε πυρόπληκτων νομών, οδήγησε τον
τότε αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ.
Χουλιαράκη να εκδώσει απόφαση (ΦΕΚ Β’

Τo 5G των καθυστερήσεων
Τηλεόραση με επιδότηση από τη νέα σεζόν!
Έναρξη προσλήψεων στην ΕΡΤ επί Νέας Δημοκρατίας
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Και άλλα
χρήματα για
πρόγραμμα
από την κρατική
τηλεόραση

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα κρίνει
την τύχη του Παπαγγελόπουλου
Οι «5» που θα μοιράσουν
τα 32 δισ. ευρώ
4ΣΕΛ. 8

Σήμα κινδύνου από την Αθηνά Λινού,
καθηγήτρια Επιδημιολογίας

Από τους ταξιδιώτες του
Αυγούστου εξαρτάται
ένα δεύτερο κύμα πανδημίας!
= Είναι ακόμα εφικτό να ελεγχθεί η κατάσταση
και να μην έχουμε σοβαρό δεύτερο κύμα
4ΣΕΛ. 12

Θα χαθούν 153.000
θέσεις εργασίας!
4ΣΕΛ. 11

Μόνο 6 λιμάνια άνοιξαν
για την κρουαζιέρα!
4ΣΕΛ. 4

