Επιμένει ο Ερντογάν για διαπραγμάτευση επί των ελληνικών χωρικών υδάτων

Με το πρόσχημα της ανανέωσης
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Με το ζόρι «ραντεβού
στα τυφλά» στον Βόσπορο

Ποιους κόβει από τις
λίστες ο Μητσοτάκης
=«Στο κόκκινο» Καραμανλής, Σαμαράς και Ντόρα

=Ναρκοθετημένο το τραπέζι του διαλόγου με όλες τις διεκδικήσεις της Τουρκίας
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ÔÏÕ MÁÊÇ

Οι άθλιοι του Αθλητισμού...

Γ

εια στην Κεφαλονίτισσα παγκόσμια πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας Σοφία Μπεκατώρου,
που δεν άντεξε άλλο να κρατάει μυστικό τον βιασμό που είχε υποστεί από τον αντιπρόεδρο της
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, τον... προστάτη της ηθικής Αριστείδη Αδαμόπουλο, την παραίτηση του οποίου ζήτησε ο Γιάννης Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου
Πειραιώς, ο οποίος παραιτήθηκε από μέλος του
ΔΣ της Ομοσπονδίας αμέσως μετά την καταγγελία. Η μπόχα που χρόνια... κυκλοφορούσε στον

Δεν φυσάει ούριος
άνεμος στα καυτά
μέτωπα της οικονομίας
4ΣΕΛ. 4

Η εστίαση
φταίει για όλα...
Β

ρήκαν τον φταίχτη... Η εστίαση φταίει για τη...
δράση του κορονοϊού. Τα εστιατόρια, τα φαγάδικα, τα καφενεία άνοιξαν την πόρτα στον εισβολέα. Και άρχισε να... σπέρνει κρούσματα και
να παίρνει ζωές...
Αλίμονο αν πει κανείς ότι η χώρα μας θα έπρεπε να μείνει ανοχύρωτη πολιτεία. Να μην παρθούν τα απαιτούμενα μέτρα, ακόμη και ακραία,
προκειμένου να προστατευτεί η ζωή των πολιτών και εκείνων που έρχονται στην Ελλάδα για
4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14

Π. Παυλόπουλος στους σπουδαστές της Νομικής

Πάνω απ’ όλα
είναι ο Άνθρωπος

= Να βρούμε το «εμβόλιο» που θα μας οδηγήσει
στον εαυτό μας και στον συνάνθρωπό μας 4ΣΕΛ. 4
Γράφουν σήμερα στο «Π»

Η επιβεβλημένη από την Ιστορία επιστροφή του ΠΑΣΟΚ
Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΡΙΝΗ ......................................... Σελ.4

Στόχος μας η εδραίωση της παγκόσμιας ισχύος
της ναυτιλίας μας
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ .................................. Σελ.5

Ελληνοτουρκικές διερευνητικές συνομιλίες:
Προηγούμενα και προοπτικές
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ............................... Σελ.6

Διερευνητικές συνομιλίες και πραγματικές
επιδιώξεις της Άγκυρας
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ..................................... Σελ.7

Νέες τεχνολογίες και εργασία:
Προς μια συμβιωτική σχέση
Του ΣΤ. ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ .............................. Σελ.8

Η Έκθεση Πισσαρίδη κλείνει την πόρτα στους
μικρομεσαίους και στα νοικοκυριά

= Είναι η ώρα να μιλήσουν όλες οι «Σοφίες», να βγάλουν στη φόρα τα άπλυτα των βρώμικων παραγόντων, να γίνουν
οι «Σοφίες» ο μόνιμος εφιάλτης τους. Και τότε ο λογαριασμός θα είναι πολύ βαρύς. Για να υπάρξει κάθαρση…
ευρύτερο χώρο του υποτιθέμενου... υγιούς Αθλητισμού έχει βρωμίσει την ατμόσφαιρα. Και δυστυχώς, από όσα κάθε μέρα έρχονται στο φως
μετά την τολμηρή απόφαση της Σοφίας Μπεκατώρου να τα πει έξω από τα δόντια, η Σοφία δεν

είναι η μόνη... Ανάλογα «θύματα» είναι και άλλες «Σοφίες», που υπέκυψαν στον εκβιασμό για
να μη χάσουν το όνειρό τους, τον Αθλητισμό, που
τον έχουν κάνει σκοπό ζωής.
Κάθε άλλο παρά «νους υγιής» υπήρχε, και σί-

Βαρυσήμαντο άρθρο της Βούλας Πατουλίδου στο «Π» - Ήταν

μια βία διαρκείας

γουρα ούτε και σήμερα υπάρχει, σε αρκετούς
υψηλά ιστάμενους «ηγέτες του Αθλητισμού». Οι
οποίοι εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να ικανοποιήσουν τις «κάθε είδους ορέξεις τους...».
Ρεκόρ θέλουν να καταγράψουν στην ατζέντα
τους... Αδιαφορώντας για το μεγάλο κακό που
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Το στοίχημα Μπάιντεν: Να μη γίνει εφιάλτης
το αμερικανικό όνειρο
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ................................ Σελ.10

Σκέψεις και εικόνες από την ορκωμοσία Μπάιντεν
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................. Σελ.10

Η Αυτοδιοίκηση στην πανδημία αλλά
και μετά την πανδημία
Του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΘ. ΦΑΡΜΑΚΗ ......................... Σελ.12

«Follow the money», Brexit και ελληνοτουρκικές σχέσεις
Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΡΑΧΟΥ .................................... Σελ.12

Πόσα μπορεί να πετύχει το Ευρωκοινοβούλιο τελικά για την ΕΕ;
Της ΕΥΑΣ ΚΑΪΛΗ ............................................... Σελ.14

Μετράνε με ευρώ τις συνέπειες
της κακοποίησης μιας γυναίκας
Της ΒΙΒΗΣ ΔΑΓΚΑ ............................................. Σελ.14

«Έξυπνη» διπλωματία
Του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΤΩΪΔΗ ............................... Σελ.14

Ο ρυπαίνων πληρώνει

ó. 13

Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ............................ Σελ.14

ÄéáâÜóôå óôéò

Τι κρύβεται πίσω από
την καθυστέρηση του DVB-T2
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Για οφειλές σε Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιους Οργανισμούς

ΧΕΡΙ ΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
«

»

σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά!
---

Απορρίπτουν να πάει πίσω η ισχύς του νέου πτωχευτικού κώδικα
= Τελεσίγραφο: Εδώ και τώρα πλειστηριασμοί και κατασχέσεις!
= Στα 106,7 δισ. ευρώ οι οφειλές στην Εφορία και στα 30,977 δισ. ευρώ στον ΕΦΚΑ
= Τα «κόκκινα» δάνεια των επιχειρήσεων είναι 31,7 δισ. ευρώ (σε σύνολο 98,3 δισ.)
4ΣΕΛ. 9
και των νοικοκυριών 27 δισ. ευρώ (σε σύνολο 65,8 δισ.)

Τα λύματα στον Αργοσαρωνικό «χτυπάνε την καμπάνα»

Φόβοι ότι η Αττική θα γίνει… Μπέργκαμο
= Oι μεταλλάξεις ανησυχούν τους λοιμωξιολόγους

ήμα κινδύνου εκπέμπουν οι επιστήμονες σχετικά με την πορεία της πανΣ
δημίας στην περιοχή της Αττικής και προ-

Στήνουν κόμμα
στα Δεξιά του Μητσοτάκη
= Ψάχνουν ποιος θα μπει επικεφαλής

Εκλογές μέσα στο ’21
βλέπει ο Τσίπρας
= Για να αποδράσει ο Μητσοτάκης,
λένε στην Κουμουνδούρου

Ποιους «ενοχλεί» και γιατί ο Μπαμπινιώτης;
καλέσει μεγάλες συζητήσεις και
αντιπαραθέσεις στο παρελθόν
μέχρι την καθιέρωση (το 1976)
της δημοτικής γλώσσας σε όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
και στη δημόσια διοίκηση.
Έκτοτε πέρασαν 45 χρόνια
«γλωσσικής ηρεμίας» αλλά και
άκριτης εισαγωγής ξενόφερτων λέξεων, που οδήγησαν τον
καθηγητή κ. Μπαμπινιώτη, εδώ
και χρόνια στον δημόσιο λόγο
του και πρόσφατα με δημόσια
παρέμβασή του και αναρτήσεις
του στα μέσα κοινωνικής δι-

Γ

ράφτηκε στα... ψιλά και προφανώς πέρασε απαρατήρητο ότι αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα μπαίνουν χωρίς να
περνάνε από κανέναν υγειονομικό έλεγχο για το αν έχουν εμβολιασθεί, χωρίς να
υπόκεινται σε κανένα τεστ σε σχέση με
τον κορονοϊό για να διαπιστωθεί αν έχουν
κολλήσει τον ιό.
Το επιβεβαίωσε, μάλιστα, και ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης: «Δεν
υπάρχει καμία απαγόρευση και καμία δυσκολία στο να επισκεφθεί κάποιος τη χώρα μας ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δεν
θα αποτελεί προϋπόθεση ο εμβολιασμός»,

Οι δυσαρεστημένοι της ΝΔ
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ο θέμα της ελληνικής γλώσκαι της διαχρονικής εξέΤσας
λιξής της είχε κατά καιρούς προ-

Είναι δυνατόν χωρίς τεστ
κορονοϊού να μπαίνουν
στην Ελλάδα ξένοι
επισκέπτες;
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ειδοποιούν ότι αν υπάρξει ξαφνική έξαρση
των κρουσμάτων τα πράγματα είναι πιθανόν να τεθούν εκτός ελέγχου. Με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τον αριθμό κρουσμάτων, θανάτων και διασωληνωμένων
πρωτίστως και δευτερευόντως για τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(ΕΣΥ). Αντίθετα με τα επίσημα στοιχεία,
που μπορεί να προκαλούν μια συγκρατημένη αισιοδοξία, η πραγματική κατάσταση είναι κάτι περισσότερο από ανησυχητική. Ενδεικτική είναι η επισήμανση

Του ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΣΗ ........................................... Σελ.9

04
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κτύωσης, να επισημάνει το πρόβλημα, προτείνοντας μάλιστα και
δόκιμους όρους αντικατάστασής
τους, γεγονός που συνετέλεσε
ώστε πολλοί από αυτούς να γίνουν ευρύτερα αποδεκτοί και να
καθιερωθούν. Αλλά και η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ)
εξέδωσε (2020) ανακοίνωση επισημαίνοντας το φαινόμενο, που
στις μέρες μας έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, σχετιζόμενο «με
την άκριτη υιοθέτηση αμετάφραστων ξενικών όρων σε ποικίλες εκφάνσεις της κοινωνικής
ζωής, με συνέπεια να νοθεύεται
το γλωσσικό αίσθημα και βαθμιαία να μετατρέπεται η γλώσσα

της καθημερινότητας σε ένα υβριδικό, αγγλοελληνικό ιδίωμα».
Δηλαδή, και η φωνή των έγκριτων φιλολόγων της ΠΕΦ, που
ανήκουν στη μαχόμενη εκπαίδευση, διαπιστώνει τον καταιγισμό των ξένων λέξεων, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και θεωρεί
«επιτακτική ανάγκη τη δημιουργία ενός επίσημου επιτελικού οργάνου, στελεχωμένου από πνευματικούς ανθρώπους που αποδεδειγμένα γνωρίζουν και μεριμνούν για τη γλωσσική και πολιτισμική μας παράδοση».
Ο καθηγητής Μπαμπινιώτης
ήδη από το 2003 σε άρθρο του
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

3 + 1 αγκάθια στον δρόμο για τον νέο νόμο των ΜΜΕ

Αίτηση
πτώχευσης
Τηλέτυπος
της
Ξεκινάει σκληρός πόλεμος για έσοδα και τηλεθέαση

Αθλητική συμφωνία 3,1 εκατ. ευρώ για τη Super League 2 από την ΕΡΤ

Μόνος ο Αλέξης «τραβάει το κάρο»…
= Μάχη παρασκηνίου δίνουν
οι ομάδες στον ΣΥΡΙΖΑ
4ΣΕΛ. 8

Χωρίς φρένο τρέχει η ανεργία...
= Στους 1.181.296 έφτασαν οι άνεργοι
Αυξάνεται το όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης στα 72 έτη

Στο απόσπασμα οι συνταξιούχοι!
= «Βόμβα» Πισσαρίδη: Τέλος οι πρόωρες συντάξεις...
4ΣΕΛ. 4

Ευριπίδης Στυλιανίδης:

Στόχος της Τουρκίας η περιουσία
του Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής
4ΣΕΛ. 6

Ξημέρωσε νέα μέρα για την Αμερική

Η εμπνευσμένη ομιλία Μπάιντεν
κλείνει τις πληγές
4ΣΕΛ. 10

