
Είναι με τα καλά τους εκεί
στο Μέγαρο Μαξίμου; Δεν

έχουν καμία επαφή με την
κοινωνία; Δεν φτάνει στο πρω-
θυπουργικό γραφείο ο απόηχος του αγώνα ζωής
που δίνουν κάθε μέρα τα νοικοκυριά για να κρα-
τηθούν όρθια; Δεν εξηγούνται αλλιώς οι απο-
φάσεις που παίρνουν…
Δεν έχουν ΚΑΜΙΑ επαφή με τη σκληρή πραγ-

ματικότητα που έχουν χτίσει τα απάνθρωπα Μνη-
μόνια. Το αποδεικνύει και το πρόσφατο φιρμάνι,
του στυλ «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», που
λέει ότι οι εργαζόμενοι θα κάνουν υπερωρίες,
αλλά δεν θα τις πληρώνονται! Ούτε στην Ου -
γκάντα δεν συμβαίνουν αυτά...

Η... αμοιβή θα είναι σε... είδος! Θα παίρνουν...
έξτρα άδεια! Θα μπορούν να... πληρώνονται με
ρεπό, έξτρα άδεια ή μείωση των ωρών εργασίας
σε άλλες μέρες. Το προβλέπει, λένε, η... «φιλο-
σοφία του πορίσματος της Επιτροπής Πισσαρί-
δη». Είναι, άκουσον άκουσον, «εξορθολογισμός

της χρήσης και του κόστους των υπερωριών». 
Θα δουλεύεις, εργαζόμενε, και θα πληρώνε-

σαι με... άδεια! Και μάλιστα υποχρεωτική, θέλεις
– δεν θέλεις. Μέχρι και παραπάνω από τις μέρες
που δικαιούσαι. Όχι μόνο με τη βούλα του νέου

Μύθος η δεύτερη ευκαιρία 
για τη διάσωση της α’ κατοικίας

Γράφουν σήμερα στο «Π»
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Τι δεν έγινε και η χώρα βρίσκεται 
προ των πυλών του lockdown

Θεσπίζεται «μισθός» για ιδιώτες 
συμβούλους-υπαλλήλους Επιτροπών!

Η μάχη της ταινιοθήκης (του Mega) πάει στη συνδρομητική TV

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2 

Έμμεση κρατική ενίσχυση  των ιστοσελίδων με 7,2 εκατ. ευρώ Σε κίνδυνο 
οι θέσεις εργασίας

στην TVΚαι στα τρία Μέσα θα δουλεύουν οι ρεπόρτερ της ΕΡΤ

Όλα είναι ανοικτά! Οι εκτιμήσεις εί-
ναι ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς η

ΕΛΣΤΑΤ θα καταγράψει ανεργία 20%!
Κρίσιμος μήνας θεωρείται ο Σεπτέμ-
βριος. Θυμίζουμε ότι τον Ιούνιο το πο-
σοστό της ανεργίας που είχε καταγρά-
ψει η ΕΛΣΤΑΤ ήταν 18,3%.
Για την Ευρωζώνη το βασικό σενάριο

της ΕΚΤ προβλέπει αύξηση της ανερ-
γίας στο 9,5% φέτος και μείωση στο

= Δεν ψηφίζω τα Μνημόνια για τα Σκόπια
= Το Μαξίμου αναγκάστηκε να ματαιώσει

την ψηφοφορία στη Βουλή

Βόμβα στα θεμέλια
της κυβέρνησης

βάζει ο Αντ. Σαμαράς!
Υπό τη μορφή τελεσι-
γράφου διεμήνυσε
προς το Μέγαρο Μα-
ξίμου και τον Κυρ. Μη-
τσοτάκη ότι δεν πρό-
κειται να ψηφίσει τα
τρία Μνημόνια συ-
νεργασίας με τα Σκό-
πια, γεγονός που προ-
κάλεσε αναστάτωση

και εκνευρισμό στο πρωθυπουργικό επιτελείο.
Πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές
της κυβέρνησης αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτά-
κης είχε δώσει εντολή στον πρόεδρο της Βου-

Ανοχύρωτοι και στη γρίπη που έρχεται - Παρήγγειλαν 4.000.000 δόσεις, ενώ χρειαζόμαστε 10.000.000!

50 δισ. τζίρο θα χάσουν
οι επιχειρήσεις το 2020!

Παρέδωσε το «όπλο» των κυρώσεων
στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

Θα κάνεις υπερωρίες, εργαζόμενε, αλλά θα τις πληρώνεσαι με… ρεπό! 
= Μη γελάς, αυτά σου μαγειρεύουν, και μάλιστα με την υπογραφή της Επιτροπής Πισσαρίδη, του νομπελίστα ÈÁÑÑÁËÅÁ
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Ο Μητσοτάκης υποκύπτει στον εκβιασμό Βερολίνου – ΆγκυραςΑποκάλυψη

Βόμβα Σαμαρά!

Στο 20% 
η ανεργία! 

η κυβέρνηση

Προκόπης Παυλόπουλος, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας: 

Έ
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ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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Πάμε για φούντο...
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Μ
ια ανάσα από ένα νέο
γενικό lockdown βρί-
σκεται η Αττική, καθώς

ο αριθμός των κρουσμάτων
αυξάνεται σταδιακά και με ανη-
συχητικούς ρυθμούς, ενώ οι
επιστήμονες προβλέπουν ότι
η κατάσταση θα επιδεινωθεί
τις προσεχείς εβδομάδες λό-
γω της μεγάλης διασποράς του
κορονοϊού. Στην παρούσα φά-
ση τα κρούσματα κινούνται στα-
θερά σε τριψήφιους (πάνω από
300) αριθμούς, ωστόσο οι λοι-
μωξιολόγοι δεν κρύβουν τους
φόβους τους ότι προϊόντος του
χρόνου οι αριθμοί θα ανεβαί-
νουν. Χωρίς να αποκλείουν το
εφιαλτικό σενάριο των 800 –
1.000 κρουσμάτων την ημέ-
ρα! Οι επιστήμονες πάντως
ομολογούν ότι αδυνατούν να
προβλέψουν με ακρίβεια την
εξέλιξη που μπορεί να έχει η
πανδημία, καθώς υπάρχει μια
συνεχής ανατροπή των δεδο-

μένων. Πριν από το καλοκαί-
ρι είχαν την εκτίμηση ότι η άνο-
δος της θερμοκρασίας θα επι-
βράδυνε την εξάπλωση του
ιού, ωστόσο τα γεγονότα τούς
διέψευσαν. Η κυβέρνηση, σε

μια αγωνιώδη προσπάθεια να
αποφύγει ένα νέο σοκ στα
5.000.000 των κατοίκων του
λεκανοπεδίουμε την επιβολή
ενός νέου lockdown, επιλέγει
την κλιμακωτή εφαρμογή νέ-

ων, πιο αυστηρών κάθε φορά
μέτρων. Με την ελπίδα ότι με
την πιστή εφαρμογή των μέ-
τρων θα περιοριστεί η διασπορά
του κορονοϊού και δεν θα υπο-

Φόβοι για 1.000 κρούσματα την ημέρα
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«Οι αξιώσεις μας για το κα-
τοχικό δάνειο και τις επα-

νορθώσεις των ζημιών από τη
ναζιστική θηριωδία, ουδέποτε
και καθ’ οιονδήποτε τρόπο
έχουμε παραιτηθεί, είναι πά -
ντα ενεργές –πράγμα που ση-
μαίνει ότι δεν τίθεται κανένα
θέμα παραγραφής– και δικα-
στικώς επιδιώξιμες», επισή-
μανε ο πρώην Πρόεδρος της

Δημοκρατίας Προκόπης Παυ-
λόπουλος στην παρέμβασή
του στη διαδικτυακή εκδήλω-
ση για την 77η Επέτειο του
Ολοκαυτώματος της Βιάννου
με θέμα «Οι απαιτήσεις της
Ελλάδος κατά της Γερμανίας
για το κατοχικό δάνειο και για
τις επανορθώσεις των ζημιών
της ναζιστικής θηριωδίας».
Επισήμανε συγκεκριμένα ο

κ. Προκόπης Παυλόπουλος: «Ο κοινός μας
ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός, ως μέρος
τού εν γένει κοινού μας ευρωπαϊκού πο-
λιτισμού, που συντίθεται από τις διατάξεις
αλλά και από τις θεμελιώδεις αρχές και τις
αξίες της ευρωπαϊκής και της διεθνούς νο-
μιμότητας, επιβάλλει τη σχετική απόφαση
να τη λάβει αρμόδιο δικαιδοτικό Forum, με
βάση το σύνολο του εφαρμοζόμενου, εν
προκειμένω, Διεθνούς Δικαίου. Η θέση
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Τίποτα δεν έχει ξεκαθαριστεί – Οι πλειστηριασμοί προ των πυλών

Βαλκάνιοι τουρίστες
Του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΤΩΙΔΗ  ................................ Σελ. 4

Τι διάλογο ακριβώς θέλετε, μαντάμ;
Του ΚΩΣΤΑ ΠΑΝΤΑΖΗ  ....................................... Σελ. 4

Αμυντικού χαρακτήρα τα μέτρα που εξήγγειλε 
ο πρωθυπουργός
Του ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΑ  .............................................. Σελ. 5

Η ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου: 
Αίτια και συνέπειες
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  ............................ Σελ. 6

Παλινδρομήσεις στην πολιτική του κατευνασμού
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ..................................... Σελ. 7

Σοφή επιλογή η επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤ. ΓΚΙΚΑ  .............................. Σελ. 8

Καιρός να εγείρει και η Ελλάδα διεκδικήσεις 
έναντι της Τουρκίας
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ ........................ Σελ. 8

COVID-19: Νεοφιλελευθερισμός και κρίση
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ  .................................. Σελ. 9

Η Αλβανία του κ. Έντι Ράμα και η Ελλάδα
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Π. ΜΑΛΛΙΑ  ........................ Σελ. 10

Εν όψει «διαλόγου»
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ  ......................... Σελ. 10

Εξοπλισμοί: Για ποιον, γιατί και πώς πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν
Του Ν. ΤΟΣΚΑ  .................................................. Σελ. 12

Δεν βγάζουν τσιμουδιά για τον Κανονισμό 
του Δουβλίνου…
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ  ............................. Σελ. 12

Κυβέρνηση ΝΔ: Νομιμότητα και Δικαιοσύνη 
στο απόσπασμα
Του ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΠΠΑ  ....................................... Σελ. 14

Ανανέωση παντού, 
στόχος του Τσίπρα

= Ήδη, το τρίμηνο Απριλίου –
Ιουνίου χάθηκαν 20 δισ. ευρώ!
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Μια ανάσα από την καραντίνα στην Αττική
4
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Κόντρα κυβέρνησης – επιστημόνων για τα μέτρα

Είναι αδιαπραγμάτευτες οι απαιτήσεις μας για το κατοχικό
δάνειο και τις αποζημιώσεις από τη ναζιστική θηριωδία

Πανηγυρίζει το υπουργείο Εργασίας
γιατί εγκρίθηκε η δαπάνη 12.376.000

ευρώ για να πληρωθεί το επίδομα γέν-
νας. Και, ω του... θαύματος, οι δικαιούχοι
δεν θα το πάρουν μια κι έξω...
Θα καταβληθεί σε δύο... ισόποσες δό-
σεις των 1.000 ευρώ. Η πρώτη θα δο-
θεί τον επόμενο μήνα από τη γέννηση
του παιδιού και η δεύτερη μετά από
ΠΕΝΤΕ μήνες!  Είναι ντροπή ή όχι, κύ-

Σε δόσεις η... γέννα! 
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= Το επίδομα πληρώνεται
μετά από 5 μήνες! 

Κυβέρνηση σε σύγχυση…
= Αρρυθμίες, έλλειψη 

συντονισμού, φάλτσα υπουργών,
απογοήτευση στους βουλευτές
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Με τον αραμπά πάνε 
οι μεγάλες επενδύσεις!
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2.013 χρωστάνε στον ΕΦΚΑ
πάνω από 1 εκατ. ευρώ

4ΣΕΛ. 11

Τίποτα δεν έκαναν για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, καταγγέλει ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Δημ. Κούβελας
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9,42 ευρώ τον μήνα και 131,88 ευρώ
ετήσια το όφελος από την αύξηση 

που δίνει ο Μητσοτάκης 
στα 1.000 ευρώ μεικτό μισθό! 




