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Λευκή σημαία στον Ερντογάν 
σηκώνει o Μητσοτάκης

Επιστροφή στις... επιστροφές του
«νόμου Βενιζέλου» για τα τιμολόγια

= Οι κόκκινες γραμμές που έγιναν... λάστιχο (!), 
αφήνοντας το «Oruc Reis» να σβήνει την ελληνική υφαλοκρηπίδα

Δεν απελευθερώνεται
η αγορά 

της διαφήμισης

ΟΓενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε πρό-
σφατες δηλώσεις δημοσιοποίησε την

πρόθεσή του, μετά την ολοκλήρωση της
παράνομης εκλογικής
διαδικασίας στο κα-
τοχικό καθεστώς, να
αναλάβει πρωτοβου-
λία για τη σύγκληση
αρχικά άτυπης Πε -
νταμερούς Διάσκε-
ψης για το Κυπριακό
και στη συνέχεια κα-
νονικής, κατά το πρό-
τυπο της αντίστοιχης
του Crans Montana.
Η άτυπη αλλά και

η κανονική Πενταμε-
ρής θα έχουν ως βά-
ση διαπραγμάτευσης
το πλαίσιο των έξι ση-
μείων που είχε υποβάλει στο Crans
Montana, στο δείπνο της 30ής Ιουνίου
2017. Προτού αναλυθεί το πλαίσιο των

Οι ξένοι, και δη οι Γερμανοί και ο ΟΗΕ, ήθε-
λαν να γίνουν γρήγορες κινήσεις στο Κυ-

πριακό εντός του επόμενου διαστήματος. Αυ-
τό ήταν το μήνυμα προς τη Λευκωσία. Μπροστά
θα έβαζαν την απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ
Τζέιν Χολ Λουτ, για να προχωρήσει σε μια άτυ-

πη αρχικά συνάντηση, σε επί-
πεδο Πενταμερούς, κατόπιν
πρόσκλησης του Γενικού
Γραμματέα του διεθνούς ορ-
γανισμού, και εν συνεχεία
σε μια επίσημη Πενταμερή,
όπου θα ετίθεντο οι τελευ-
ταίες πινελιές στη λύση.

Η σύμφωνη γνώμη 
της Τουρκίας 
Αρχικά, η Γερμανία φαίνεται
ότι απέσπασε τη σύμφωνη
γνώμη της Τουρκίας για την

άτυπη Πενταμερή, με την προϋπόθεση ότι, ανε-
ξαρτήτως του ποιος θα εκλεγόταν ως κατοχικός
ηγέτης, θα έθετε στο τραπέζι ό,τι αυτή επιθυμεί
στην ατζέντα των συνομιλιών. Τα πράγματα δυ-
σκολεύουν λόγω της «εκλογής» του κ. Τατάρ
ως κατοχικού ηγέτη. Ο κ. Τατάρ είναι ένθερμος
υποστηρικτής της συνομοσπονδίας και της πα-
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Ή συνομιλίες και υποχωρείτε ή νέα
τετελεσμένα στην Αμμόχωστο 

Υπό καθεστώς εκβιασμών
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
= Με βάση όσα λέγονται: Τουρκοκύπριοι

και έποικοι αποφάσισαν δύο κράτη 
και συνομοσπονδία 

Οι παγίδες των έξι σημείων
του πλαισίου Γκουτιέρες
και οι επιλογές μαςπλειστηριασμοί 
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Έχει αναφερθεί πολλές φο-
ρές το «ΠΑΡΟΝ», με πλή-

θος δημοσιευμάτων του, στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει
από την πρώτη μέρα ιδρύσε-
ώς του (1/1/2017) το ενιαίο και
μοναδικό Ταμείο στον χώρο του
δημόσιου ασφαλιστικού μας
συστήματος, που φέρει πλέον,
μετά και την ψήφιση του ν.
4670/2020, την ονομασία Ηλε-
κτρονικός Εθνικός Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ).
Πόσο ηλεκτρονικός, όμως,

είναι τελικά ο Εθνικός Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης; 
Το ερώτημα αυτό τίθεται σε

συνδυασμό και με τις δηλώ-
σεις του υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γιάννη Βρούτση, με τις οποίες

ανακοίνωσε τη λειτουργία πέν-
τε νέων ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών, μέσω των οποίων οι ε -
λεύθεροι επαγγελματίες, οι
αυτοαπασχολούμενοι και οι
αγρότες ασφαλισμένοι του e-
ΕΦΚΑ θα μπορούν να διεκπε-
ραιώνουν τα συγκεκριμένα 
αιτήματά τους χωρίς να προ-
σέρχονται στις υπηρεσίες και
στα υποκαταστήματα του φο-
ρέα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό
την περίοδο που διανύουμε,
με τους περιορισμούς της παν-
δημίας του κορονοϊού.
Οι νέες αυτές υπηρεσίες είναι:
= Η χορήγηση σε ασφαλι-
σμένους στον e-ΕΦΚΑ (ελεύ-
θερους επαγγελματίες, αυτο-
απασχολούμενους και αγρότες)
βεβαίωσης Υποβολής Απο-
γραφικής Δήλωσης μεταβολής

Όταν θέλει το γκουβέρνο βρί-
σκει τα λεφτά που χρει-

άζεται... Όπως για την υπο-
στήριξη της προετοιμασίας και
τη σύνταξη του σχεδίου για το
Ταμείο Ανάκαμψης. 
Δεν πρόκειται για... καλαμ-

πούρι. 
Αναφέρεται μετά πάσης λε-

πτομερείας στην τροπολογία
που κατέθεσε την Τρίτη στη
Βουλή η κυβέρνηση, στο πλαί-
σιο του... άσχετου νομοσχεδί-

ου για το νέο πτωχευτικό δί-
καιο.  Στην τροπολογία προ-
βλέπεται η υπογραφή σύμβα-
σης μέχρι 500.000 ευρώ για
την υποστήριξη της προετοι-
μασίας του σχεδίου. Συγκε-
κριμένα, μια αυτοτελής δημό-
σια υπηρεσία, η Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, αποτελούμενη από 40 άτο-
μα, τα οποία θα προέρχονται
από τον δημόσιο και τον ιδιω-
τικό τομέα, θα αναλάβει να συν-

τάξει τις προτάσεις για το Τα-
μείο Ανάκαμψης, με στόχο την
αξιοποίηση των 32 δισ. ευρώ.
Αρμόδιος για αυτή την απο-
στολή είναι ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θό-
δωρος Σκυλακάκης, ο οποίος
έχει πει ότι θα χρειαστεί μια...
επανάσταση στο Ελληνικό Δη-
μόσιο. 

Συν άλλα 500.000 ευρώ! 
Στην τροπολογία προβλέπον-

ται οι δύο πρώτες συμβάσεις
που θα συνάψει η Ειδική Υπη-
ρεσία Συντονισμού Ταμείου
Ανάκαμψης, από 500.000 ευ-
ρώ η καθεμία, χωρίς ΦΠΑ, για
την υποστήριξη της υποβολής
στην Κομισιόν του Εθνικού Σχε-
δίου Ανάκαμψης. 
Ήτοι, 1.000.000 ευρώ για τις

δύο συμβάσεις! Και έπεται συ-
νέχεια...
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Ολομέτωπη επίθεση Τσίπρα
κατά της κυβέρνησης

Στο σφυρί βγάζει την πρώτη κατοικία η κυβέρνηση 

Κόλλησε στη λάσπη 
το «κάρο» της κυβέρνησης!
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EΡΧΟΝΤΑΙ 70.000 
= Πετάνε στον δρόμο 150.000 ευάλωτα νοικοκυριά - 
Από τον Οκτώβριο του 2021 δεν θα έχουν καμία προστασία

= Θα είναι στο έλεος των τραπεζών και των «ξένων επιτηρητών» 

= Στα τρία καυτά μέτωπα: οικονομία,
πανδημία και ελληνοτουρκικά

Ο δυτικός κόσμος ταξιδεύει
σε αχαρτογράφητα νερά

Κορονοϊός: Οι παραδοχές για την 
πανδημία και το παράδειγμα της Ελλάδας

Γράφαμε από αυτήν ακριβώς τη θέση πριν από
δύο Κυριακές ότι δεν υπάρχουν δικαστές μό-

νο στο Βερολίνο, υπάρχουν και στην
Αθήνα. Και το απέδειξαν με γενναιότη-
τα οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου
(πρόεδρος ήταν η Μαρία Λεπενιώτη και
μέλη οι Γεσθημανή Τσουλφόγλου και Ανδρέας
Ντόκος) με την απόφασή τους για την εγκλημα-
τική δράση της Χρυσής Αυγής, με αποκορύφω-

μα την εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα, απορρίπτοντας την πρόταση της Εισαγγελέ-

ως κυρίας Αδαμαντίας Οικονόμου για
αναγνώριση ελαφρυντικών (!) στα μέ-
λη της συμμορίας, που καλύπτονταν
πίσω από τη μάσκα της βουλευτικής

ασυλίας. Πρόταση που προκάλεσε πάρα πολλά
ερωτηματικά, όταν μάλιστα στα πεντέμισι χρόνια
που κράτησε η δίκη η κυρία Εισαγγελέας δεν δια-

τύπωσε κάποια επιχειρήματα ώστε να φανεί ότι
οι κατηγορούμενοι δικαιούνταν κάποιο ελα-
φρυντικό που προέκυψε από τη διαδικασία. 

Μετά από αυτήν τη γενναία απόφαση, ο μυ-
λωνάς δεν έχει κανέναν λόγο να πάει στο Βερο-
λίνο για να βρει το δίκιο του. 

Μπορεί να το βρει και εδώ, στην Αθήνα...
Οι δικαστές της δίκης της Χρυσής Αυγής έστει-

λαν σε όλα τα μέρη του κόσμου το μήνυμα ότι

«υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα» που αποδίδουν
Δικαιοσύνη ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο
σκαμνί του κατηγορουμένου και ποιος είναι ο μη-
νυτής. Δικάζουν με βάση τον νόμο και μόνο. Και
από κει και πέρα, μπορούν να αναγνωρισθούν
στον κατηγορούμενο κάποια ελαφρυντικά με βά-
ση τη μέχρι σήμερα πορεία του.

Δεν αποκάλεσε χωρίς λόγο ο Γεώργιος Πα-
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2 

Οι δικαστές στάθηκαν στο ύψος τους και έστειλαν στη φυλακή πακέτο όλη τη Χρυσή Αυγή, κόντρα στην πρόταση της Εισαγγελέως, που προκάλεσε πάρα πολλά ερωτηματικά...
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Μετ’ εμποδίων ο εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ 
=Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους, αλλά οι εργαζόμενοι 

χρησιμοποιούν υπολογιστές περασμένων δεκαετιών

Ôïõ
ΓΙAΝΝΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠIΔΗ
Δρος των Διεθνών

Σχέσεων Tου 
ΜΑΡIΝΟΥ 
ΣΙΖOΠΟΥΛΟΥ 

Προέδρου 
του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών
ΕΔΕΚ (Κύπρου)

500.000 ευρώ η αμοιβή για τη σύνταξη 
του σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης! 

Οχυρό της Δημοκρατίας παραμένει η Δικαιοσύνη 

Λεφτά υπάρχουν, και μάλιστα μπόλικα...
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Εκπομπή ξένων καναλιών στην Ελλάδα χωρίς άδεια από το ΕΣΡ
Έλεγχος και στους χρήστες κοινωνικών δικτύων!
Αναμέτρηση Cosmote TV – Nova για Champions League και Europa League

= Σε ρόλο κομπάρσου οι υπουργοί!

ή προσθήκης ή αφαίρεσης ΚΑΔ, για ατομική δραστηριότητα,
για να τη χρησιμοποιήσουν στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι ασφαλι-
σμένοι θα μπορούν να λαμβάνουν πλέον ηλεκτρονικά τη σχε-
τική βεβαίωση από την πλατφόρμα του φορέα (efka.gov.gr),
χωρίς να επισκέπτονται το υποκατάστημα της έδρας τους. Θα
προσκομίζουν τη βεβαίωση αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ για τα
περαιτέρω, ενώ ο e-ΕΦΚΑ θα ενημερώνεται για τη σχετική
μεταβολή που θα κάνει η ΔΟΥ μέσω των συστημάτων δια-
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Στόχος της πρότασης 
μομφής ο Μητσοτάκης
= Δικό του δημιούργημα ο πτωχευτικός

κώδικας και οι πλειστηριασμοί

= Ποτέ η ίδια γενιά δεν έχει ζήσει δύο πανδημίες
= Ως το τέλος του 2020 ένα ή δύο εμβόλια 

θα έχουν πάρει έγκριση
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Ανώμαλη προσγείωση...

Η Ελλάδα έχει πολύ υψηλή
δανειακή επιβάρυνση!

4ΣΕΛ. 10

Οι εκτιμήσεις του Πενταγώνου
για την Ανατολική Μεσόγειο
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Ποτέ δεν ζήτησε κυρώσεις 
κατά της Τουρκίας ο Κυριάκος
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= Αποκαλύπτει αξιωματούχος 
της γερμανικής κυβέρνησης




