Δεν το χωράει ο νους - Στον αέρα 300.000 οικογένειες
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Όμηρος κράτους και Tραπεζών ο δανειολήπτης Α’ κατοικίας!
Δουλεύει η κυβέρνηση τους κορονοϊόπληκτους Α’ κατοικίας: 2.700 έως 5.400 ευρώ είναι όλη κι όλη η κρατική επιδότηση
και θα καλύπτει χρονικό διάστημα 9 μηνών, ενώ ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα το υπόλοιπο της δόσης του δανείου του Και μετά θα πληρώνει ολόκληρη τη δόση, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψει την κρατική χρηματοδότηση!

ÔÏÕ

Ν

Μαύρα τα νέα
από το μέτωπο
της ανεργίας και
των συνταξιούχων
ην καμπάνα χτυπάνε τα στοιχεία που φέρνει στο φως η μελέτη για το δημογραφικό
Τ
του Σάββα Ρομπόλη (ομότιμου καθηγητή του
Παντείου) και του αναλογιστή Βασίλη Μπέτση
(υποψήφιου διδάκτορα) για το 2070.
Με βάση τις σημερινές συνθήκες, το εργατικό δυναμικό θα μειωθεί σε 3.201.000 από
4.656.000 άτομα που ήταν τον Μάρτιο του
2020, ο δε αριθμός των συνταξιούχων θα ανέλ4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Τα χειρότερα έρχονται

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ
αδειάζει τον κ. Πισσαρίδη!

=Που όμως δεν οδηγούν στη Γη της Επαγγελίας, στην… Καλιφόρνια
λογή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη,
κλείνοντας τη συνέντευξή του στην «Καθημερινή». Και πλέον θα είναι ο ουσιαστικός «διαχειριστής» των 32 δισ. ευρώ που θα πάρει η χώρα μας
από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ.
Όσο και αν ψάξαμε στη μακρά διαδρομή του
δεν βρήκαμε μια παρόμοια δράση του κ. Χρ. Πισσαρίδη ή ανάλογη αποστολή που αναλαμβάνει

4ΣΕΛ. 12

Το λουκέτο στη ΔΕΘ
κοστίζει 150 εκατ. ευρώ!
4ΣΕΛ. 10

Γράφουν σήμερα στο «Π»

Αποκλιμάκωση μέσα από την ενίσχυση
της αποτρεπτικής ισχύος

Του ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ........................... Σελ. 4

Περί ΑΟΖ και άλλων δαιμονίων

Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ......................... Σελ. 5

Άμεση σύγκληση διάσκεψης των χωρών
της Ανατολικής Μεσογείου στην Αθήνα

Του ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ................................. Σελ. 6

Νήες πλήρεις γαρ πόλις

Των ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ
και ΠΑΣΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ........................ Σελ. 6

«Ηρακλή ΙΙ» ζητάνε τώρα οι τράπεζες

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................ Σελ. 7

Τουρκικές προκλήσεις στη μη οριοθετημένη
ελληνική υφαλοκρηπίδα

Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ ...................... Σελ. 8

Πρώτο βήμα η καταστροφή του ιδιωτικού σχολείου

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ....................... Σελ. 12

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς:
Προβληματισμοί και προτάσεις

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΟΥΧΛΟΥ .......................... Σελ. 12

Η ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία μερικής
οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ ................ Σελ. 14

Ευρωπαϊκή ομπρέλα στις κυβερνοεπιθέσεις

Του ΜΑΞΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ................... Σελ. 14

Το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ μπροστά στις
προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020

Του ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ..................... Σελ. 14

ÄéáâÜóôå óôéò

Στροφή της ΕΡΤ στο ελληνικό
πρόγραμμα με 12,5 εκατ. ευρώ
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

= Η κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη στη μεσολάβηση
Μέρκελ, η οποία κλείνει το μάτι στον Σουλτάνο
= Διπρόσωπο παιχνίδι παίζει ο ύπατος εκπρόσωπος
Σåëίδα 9
της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ

Ο κορονοϊός μάς επισκέφθηκε τελικώς. Και τώρα;

Έρχεται δύσκολο φθινόπωρο

= ...με άγνωστο το πότε θα παραχθεί

όσο και αν αναζητήσαμε στο βιογραφικό του δεν
εντοπίσαμε κι αυτό προκαλεί δικαιολογημένα
ερωτηματικά. Ποιος άραγε να είναι ο λόγος αυτής της καθολικής απουσίας;
Από τις δηλώσεις και τις πρόσφατες συνεντεύξεις του, με πιο αναλυτική των προθέσεών του
για την... αναμόρφωση της ελληνικής οικονομίας

ΧΩΡΙΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
απέναντι στον Ερντογάν

4ΣΕΛ. 10

Στην αναμονή για το εμβόλιο...

να βγάλει την ελληνική οικονομία από τον βυθό
και να την οδηγήσει στην ανάκαμψη. Μια διαδρομή που τον έφερε στο κλειστό κλαμπ, στα
υψηλά διαμερίσματα του διεθνούς οικονομικού
κατεστημένου. Και εδώ μπαίνει ένα απλό ερωτηματικό: Πάγια οι κάτοχοι Νόμπελ έχουν μια λαμπρή διαδρομή, καλεσμένοι ως ομιλητές και όχι
μόνο σε κορυφαία φόρουμ. Τέτοιες παρουσίες

Θεωρητική η… συμπαράσταση από ΕΕ και ΗΠΑ

= Δεν έγινε κανένας διάλογος!

ó. 13

Μετά τη σύγκρουση των δύο φρεγατών

Γιατροσόφια προτείνει ο νομπελίστας κ. Πισσαρίδης!

α αρχίσουν οι χοροί... Τέλος η Ψωροκώσταινα που ξέραμε... Η Ελλάδα που γνωρίζουμε
μπαίνει στο αρχείο... Έρχεται η... Καλιφόρνια!
Αυτό είναι το όραμα του νομπελίστα οικονομολόγου Χριστόφορου Πισσαρίδη, που ανέλαβε
να αναμορφώσει τη χώρα μας.
Το είπε ξεκάθαρα…
«Η Ελλάδα πρέπει να είναι η Καλιφόρνια της
Ευρώπης», διακήρυξε ο κ. Χριστόφορος Πισσαρίδης ως πρόεδρος της Επιτροπής, με τη βούλα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επικύρωσε την επι-
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Σε τροχιά ατυχήματος
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

ριν από λίγο καιρό δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα
έγραφα σε εφημερίδα, σχεδόν σε εβδομαδιαία
Π
βάση, άρθρα δίκην χρονογραφήματος. Στα παιδικά

χρόνια μου διάβαζα γνωστούς ανθρώπους του χώρου, όπως ο Φρέντυ Γερμανός,
στις επιφυλλίδες και συχνά αναρωτιόμουν πώς ήταν αστείρευτοι.
Να, όμως, που η επικαιρότητα, και ιδίως η πολιτική επικαιρότητα, έχει, όπως και η ίδια
η ζωή, πολύ μεγαλύτερη φαντασία από τον κάθε ευφάνταÔïõ
στο άνθρωπο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κορονοϊού λοιπόν συνέχεια
ΚΟΥΒΕΛΑ
και για να δούμε πού ακριβώς
Καθηγητή
βρισκόμαστε σήμερα.
Φαρμακολογίας,
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ*
Συνοψίζοντας, από το πρώτο άρθρο μου και μέχρι σήμερα προσπαθώ να πείσω για την
αναγκαιότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
πρωτογενώς, αλλά και την ενίσχυση του ΕΣΥ, κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό.
Ο λόγος που χρειαζόμαστε την πρωτοβάθμια και

Ε

4ΣΕΛ. 9

Μέγα λάθος,
κυρία Πρόεδρε...
ε όλο τον σεβασμό προς τον θεΜ
σμό του Προέδρου

της Δημοκρατίας, δεν
μπορούμε να μην επισημάνουμε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας κυρία Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου
ότι είναι λάθος σοβαρό τη στιγμή που ο
Τούρκος Πρόεδρος
Ταγίπ Ερντογάν απειλεί να εισβάλει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, στέλνοντας το ερευνητικό «Oruc Reis» με τη συνοδεία πολε4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι διότι όταν έχουμε
αθρόα προσβολή από κάποιο λοιμογόνο παράγοντα του πληθυσμού, η
επιλογή είναι να νοσηλευτούν κατ’ οίκον οι ελαφρύτερα νοσούντες και
να παραπέμπονται στα νοσοκομεία μόνο οι βαριά ασθενείς. Σήμερα, λοι4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

Αν και βγήκαν 15.000 συνταξιοδοτικές αποφάσεις τον Ιούλιο από τον e-ΕΦΚΑ
πανήλθαν σε ρυθμούς κανονικότητας τα τμήματα απονομών συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και μετά την περίοδο του
lockdown, κατά την οποία το
προσωπικό του φορέα απασχολείτο εκ περιτροπής κατά το
ένα τρίτο του, κατάφεραν τον
μήνα Ιούλιο κι αύξησαν σημαντικά την αποδοτικότητά τους,
διεκπεραιώνοντας σύμφωνα με
έγκυρες πληροφορίες μας περισσότερες από 15.000 αιτήσεις στις κύριες συντάξεις, όταν
τον Ιούνιο είχαν βγει περί τις
12.170 αποφάσεις στην ίδια κατηγορία. Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι συντα-

Οι Τούρκοι διανέμουν
λίστα με βραχονησίδες
και η Γερμανία κάνει
τα στραβά μάτια

Οι εκκρεμείς αιτήσεις στις κύριες
συντάξεις ξεπερνούν τις 146.000!
= Προβληματισμός για τον αυξημένο αριθμό νέων αιτήσεων
συνταξιοδότησης λόγω της πανδημίας

ξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν
βγει μέσω του ψηφιακού συστήματος, το οποίο μόλις πρόσφατα μπήκε σ’ εφαρμογή και
που προς το παρόν αφορά μόνο τις κατηγορίες των συντάξεων γήρατος του ΟΓΑ για όσους
έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος
της ηλικίας τους και τις συντάξεις χηρείας όλων των πρώην
Ταμείων.

Κάνοντας, όμως, μια πιο ενδελεχή ανάλυση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που έχουν
βγει, μετά δε και την προσθήκη
του νέου ψηφιακού συστήματος, γίνεται αμέσως αντιληπτή
η θετική συνεισφορά του ως
προς την αύξηση του αριθμού
των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν μέσα στον
Ιούλιο. Αναλόγως και της εικό-

νας που θα υπάρξει για τον Αύγουστο, θα προκύψουν ασφαλέστερα συμπεράσματα για το
ποσοστό στο οποίο συμβάλλει το
νέο ψηφιακό σύστημα στον συνολικό αριθμό των αποφάσεων
που εκδίδονται κάθε μήνα.
Στο μεταξύ, με απόφαση του
ΔΣ του e-ΕΦΚΑ, παρατάθηκε
και για τους μήνες Ιούλιο και
4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

Η επιστροφή του Βαγγέλη Μαρινάκη στα media
Αντίστροφη μέτρηση για τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή
Η πανδημία ρίχνει τις τιμές των αθλητικών δικαιωμάτων

Κέρδη
2,8 εκατ. ευρώ
για την Digea

Γιατί έκλεισε τώρα ο Μητσοτάκης
τη συμφωνία με την Αίγυπτο
Συμβούλιο Αρχηγών και εθνική
γραμμή ζητούν τα κόμματα
4ΣΕΛ. 8

Οι «53» παίζουν το δικό τους παιχνίδι
= Διαφωνούν στη στρατηγική του «σκληρού
ροκ» του Τσίπρα κατά της κυβέρνησης
4ΣΕΛ. 8

Φθινοπωρινά τουρκικά
παιχνίδια με τον διάλογο
4ΣΕΛ. 7

Όλα πάνε πρίμα...

Βουτιά 9,36 δισ. ευρώ
έκανε η οικονομία μας!
χει γίνει ρετρό... Ίδιο το ρεπορτάζ τον
χρόνο της κυβέρνησης ΜητσοΈπρώτο
τάκη από το μέτωπο της οικονομίας. Στα

9,36 δισ. ευρώ είναι οι απώλειες του προϋπολογισμού στους επτά μήνες και γύρευε
πού θα εκτιναχθούν στους επόμενους πέντε μήνες που λήγει ο χρόνος. «Τρύπα» διευρυμένη κατά 3 δισ. ευρώ στο διάστημα
Ιανουάριος - Ιούνιος. Φταίει η πανδημία
που αύξησε τις δαπάνες και συρρίκνωσε
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