Με τη μείωση των επεμβάσεων έως 80%

ÓÅË. 12

Πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση για δήθεν στροφή του Ερντογάν!

Επικίνδυνος εφησυχασμός
Αναμονή από 8 μήνες έως και 2 χρόνια
για την Τουρκία
για τακτικά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία!

ÓÅË. 6

Ο κορονοϊός σφίγγει κάθε μέρα τη μέγγενη στην Αττική

= Σε προδιαγεγραμμένο αδιέξοδο η Πενταμερής για το Κυπριακό
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Διέσυρε το Εθνικό μας Θέατρο σε όλη την οικουμένη

Όλα τα είχαμε, οι «Λιγνάδηδες» μας έλειπαν!

ÅÁ
ÈÁÑÑÁË
ÊÏÕÑÇ
ÔÏÕ MÁÊÇ

= Για τα ανήλικα παιδιά που έπεφταν στα δίχτυα «επωνύμων» με «βίτσια», με υποσχέσεις, π.χ., ότι θα γίνονταν ηθοποιοί, η Πολιτεία δεν ήξερε τίποτα, αντίθετα τους προστατεύει κι από πάνω

α τα πούμε έξω από τα δόντια... Γίναμε ρεΘ
ζίλι των σκυλιών... Όλη η Ευρώπη γελάει
μαζί μας...
Δεν έχει την παραμικρή δικαιολογία η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε, ότι
δεν άκουσε τίποτα. Ότι δεν πίστευε πως μπορεί
να συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις... Να εκ-

η κυβέρνηση

λο που έβαλε η «Καθημερινή» στη συνέντευξη
που της έδωσε την προηγούμενη Κυριακή;
Διαβάζοντας τη συνέντευξη, ψάχνεις να βρεις
τι προτείνει ο πρώην υπουργός ώστε να μπει τέρμα στην απραξία και να σωθεί το ασφαλιστικό σύστημα, για να μη μείνουν χωρίς σύνταξη εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι. Δεν το... ανακαλύπτεις,
όμως.
Καμία απολύτως αναφορά στο Ασφαλιστικό
του 2001, έργο δικό του, ως υπουργού Εργασίας τότε. (Είχε διατελέσει την περίοδο 2000 –
2001 υπουργός, ενώ είχε αναλάβει και άλλα
αξιώματα.)
Αντίθετα, σε άρθρο του στο «Βήμα» στις 25
Νοεμβρίου 2008 τόνιζε: «Η πρόταση μεταρρύθ-

Στον τουρισμό επενδύουν όλες
τις ελπίδες για… σωτηρία!
4ΣΕΛ. 8

Η ανεύθυνη στάση της αξιωματικής
αντιπολίτευσης προβληματίζει
Της ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤ. ΓΚΙΚΑ ................................ Σελ.4

Μεταρρυθμίσεις στο ΥΠΕΞ
Της ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΤΩΙΔΗ .................................. Σελ.4

Η κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας,
μήνυμα πολιτισμικής παρακμής;
Της ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ............................... Σελ.6

Κόμβος έρευνας και καινοτομίας η Κρήτη
Της ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ .............................. Σελ.6

Εθνικό όνειδος ο ρόλος που διαδραματίζει ακόμα
η βρετανική διπλωματία στην Κύπρο
Της ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ....................................... Σελ.7

Οι προοπτικές της οικονομίας το 2021
Της ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΑ ................................................ Σελ.8

Στο μεταίχμιο της πανδημίας
Της ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑ .................................... Σελ.10

Το κράτος δικαίου οφείλει να αποδείξει τώρα την ύπαρξή
του, για τη ζωή του Δημήτρη Κουφοντίνα
Της ΘΟΔΩΡΗ ΔΡΙΤΣΑ ........................................ Σελ.10

Οι επιπτώσεις της προσφυγής στη Χάγη, για
την υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, στην επέκταση των 12 ν.μ.
της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδος
Της Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ .................. Σελ.10

Εμβολιασμών συνέχεια
Της ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ........................... Σελ.12

Στόχος το Κόμμα να γίνει ακόμα πιο ικανό στη δράση
Της ΘΟΔΩΡΗ ΧΙΩΝΗ ......................................... Σελ.14

Πολιτική ισχύος στις μη οριοθετημένες θαλάσσιες
ζώνες της Ελλάδας
Της ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ........................ Σελ.14

Γιατί τα δημοκρατικά δικαιώματα βρίσκονται στο
στόχαστρο της έκθεσης των «θεσμών»;
Της ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................... Σελ.14

Η ψυχή μας όλη
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Της ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΔΙΖΟΓΛΟΥ ............................. Σελ.15
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Συνεχίζονται οι ενισχύσεις
τηλεοπτικών σειρών

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Το 43% των πολιτών δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο την καραντίνα

Αναβρασμός
στη ΝΔ
για την Μενδώνη

4Ρεπορτάζ ΣΕΛ. 8

4ΣΕΛ. 8

Τα αδιάθετα εμβόλια σε ποιους
πήγαν, κύριε Κικίλια;

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Γράφουν σήμερα στο «Π»

Πριν από έναν μήνα αναγκάστηκε, μετά από
πολλά χρόνια σιωπής, η αθλήτρια της ιστιοπλοΐας Σοφία Μπεκατώρου να χτυπήσει την
καμπάνα της «Παναγίας των Παρισίων» καταγγέλλοντας όσα είχε ζήσει ως μέλος της εθνικής
ομάδας, με τις πιέσεις και τους εκβιασμούς του

ΣΕ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ

= Δεν του κάνει ούτε η Σκύλλα ούτε η Χάρυβδη...
ι προτείνει, τελικά, ο πρώην υπουργός Εργασίας Τάσος Γιαννίτσης ώστε να μην «κοστίζει
Τ
η απραξία στο Ασφαλιστικό», σύμφωνα με τον τίτ-

= Κλειδί το πιστοποιητικό εμβολιασμού

ρεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε. Ότι έπεσε από
τα σύννεφα με τον οχετό που έσπασε πριν από
δέκα μέρες και βρώμισε τον χώρο του Εθνικού
μας Θεάτρου, το οποίο έχουν κοσμήσει με τη
συμμετοχή τους κορυφαίοι ηθοποιοί, όπως ο
Αλέξης Μινωτής, η Κατίνα Παξινού και άλλα
«ιερά τέρατα» της τέχνης.

Πανδημία, παιδεία, Λιγνάδης και Κουφοντίνας

Ξέχασε ο πρώην υπουργός
Εργασίας Τ. Γιαννίτσης
να πει τη λύση που προτείνει
για το Ασφαλιστικό!

Διμερείς συμφωνίες,
η πρώτη με το Ισραήλ

βιάζονται νέα παιδιά που προσπαθούν να κάνουν πράξη αυτό που έχουν ονειρευτεί... Που
εμπιστεύονται τις δυνάμεις τους και πιστεύουν
ότι θα τα καταφέρουν, αγνοώντας τις παγίδες
που έχουν στήσει οι επικεφαλής στον χώρο που
εξουσιάζουν... για να ικανοποιήσουν τα βίτσια
τους... Κανένας από τους κρατούντες δεν μπο-

νωρίζει ο υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας τι συμβαίνει με τα «αδιάΓ
θετα» εμβόλια;

Η περίπτωση του ιδιοκτήτη καναλιού
στην Κέρκυρα που εμβολιάστηκε με εμβόλιο που είχε περισσέψει επειδή «δεν
έβρισκαν ένστολο» ήταν η εξαίρεση ή τελικά είναι ο κανόνας;
Γνωρίζει ο υπουργός τι συμβαίνει καθημερινά με τα αδιάθετα εμβόλια; Μήπως θα έπρεπε να διερευνήσει τι ποσοστό εμβολίων κατευθύνεται σε φίλους και
γνωστούς γιατί τελευταία στιγμή «δεν βρίσκουν ενστόλους» να κάνουν τα εμβόλια;
Μήπως θα έπρεπε να ζητάει καθημερινό απολογισμό και να δίνει στη δημοσιότητα τον αριθμό των αδιάθετων εμβολίων και το πόσα από αυτά γίνονται σε
ενστόλους;
Με την ευκαιρία, μπορεί ο υπουργός
να ενημερώσει από τους 826.000 εμβολιασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί

Του Μαρίνου Σιζόπουλου, Προέδρου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ
4ΣΕΛ. 5

ΣΥΡΙΖΑ: Πρωταγωνιστής
η προεδρική τάση
στα εσωκομματικά
4ΣΕΛ. 10

Όρους βάζει ο Βαρουφάκης για
συνεργασία με τον Τσίπρα!
4ΣΕΛ. 8

πόσοι έγιναν σε άτομα που δεν ήταν
ένστολοι, δεν ήταν εργαζόμενοι στον
τομέα της υγείας και δεν ανήκαν στις

ηλικιακές ομάδες των αντίστοιχων εμβολιαστικών περιόδων;
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Παιδεραστία: Ένα έγκλημα που ακούει στο όνομα «αθώες ψυχές»
την όμορφη Ελλάδα μας,
Σ
η κάθε οικογένεια έχει τα
παιδιά της σε ξεχωριστή θέ-

Η σύγκληση
της νέας, άτυπης
Πενταμερούς
και ο ρόλος του
βρετανικού παράγοντα

λά σκαλοπάτια. Υπάρχουν, όμως,
και πολλοί τρόποι για την αντιμετώπισή τους, από τη στιγμή
που το παιδί θα καταλάβει πού
καταλήγει του κακού η σκάλα...

ση και τα αγκαλιάζει με ιδιαίτερη αγάπη.
Όσο κι αν άλλαξαν οι συνθήκες διαβίωσης, τα δεδομένα της
// Τι είναι παιδεραστής;
αγάπης και της ασφάλειας των
Πολλές φορές ο παιδόφιλος
παιδιών μας δεν άλλαξαν σε τίσυγχέεται με τον ορισμό του παιποτα, παρότι έχουν υποχωρήσει
Tου
δεραστή, κάτι το οποίο είναι μέοι περιορισμοί που είχε χτίσει η
ΜΑΝΏΛΗ
γα λάθος, καθώς υπάρχει συγοικογένεια γύρω από τα παιδιά ΣΦΑΚΙΑΝΆΚΗ*
κεκριμένη και πολύ σημαντική
της, με τους πειρασμούς να γίνονται όλο και πιο... ελκυστικοί.
διαφορά μεταξύ αυτών των δύο.
Τα τελευταία γεγονότα, με τις αποκα- Παιδόφιλος, όπως προαναφέρθηκε, είναι
λύψεις για κακοποιήσεις παιδιών, πυρο- αυτός ο οποίος έχει σεξουαλικές φανταδότησαν έντονες συζητήσεις και προκά- σιώσεις με παιδιά και έλκεται από αυτά και
λεσαν τον ξεσηκωμό των πάντων. Το... δεν κάνει πράξη όλα αυτά που σκέφτεται
πρώτο σκαλοπάτι είναι η παιδοφιλία και στο διεστραμμένο του μυαλό, ενώ ο παιη παιδεραστία, και η συνέχεια έχει πολ- δεραστής είναι αυτός που θα προβεί σε

σεξουαλική πράξη με το παιδί, θα κάνει δηλαδή πραγματικότητα όλες εκείνες τις σκέψεις και οποιαδήποτε φαντασίωση περνάει από το μυαλό του.

// Το προφίλ του παιδεραστή
(τα χαρακτηριστικά)
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο παιδεραστής, αυτός δηλαδή που κάνει πράξη όλες
τις σεξουαλικές του φαντασιώσεις με θύμα ένα παιδί, συνήθως έχει υποστεί και ο
ίδιος κάποια μορφή κακοποίησης, κυρίως
στην παιδική του ηλικία, με το ποσοστό να
ανέρχεται στο 67%.
Επιπρόσθετα, μέσα από μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει, το εγκληματικό ψυχογράφημα ενός παιδεραστή δείχνει ότι
παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά και μη
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14

Ποιες αναρτήσεις και ποια βίντεο θα αποσύρονται
Συμφωνία ΕΡΤ – Cosmote για τρεις τελικούς ποδοσφαίρου Δεύτερη ψηφιακή…

Καταγγελίες για εγκλήματα στην οθόνη, αποχή από το ΕΣΡ!

ανισότητα στην ΤV!

Στήριξη στις τράπεζες
με Μνημόνιο θέλει η ΕΚΤ
4ΣΕΛ. 7

Κοντά στο… τετέλεσται
το λιανεμπόριο!
4ΣΕΛ. 8

Άσχημα τα νέα...

Στους 860.000
οι άνεργοι το 2021!
4ΣΕΛ. 11

Έχει στεγνώσει η Αγορά...
αι την απόδειξη την προσφέρει η ίδια
η κυβέρνηση αναστέλλοντας για 75
Κ
ημέρες την πληρωμή των επιταγών που

λήγουν τον Μάρτιο, με τροπολογία που
κατέθεσε στη Βουλή την περασμένη Τετάρτη. Τι άλλο σημαίνει, κύριε πρωθυπουργέ, από ομολογία ότι οι επιχειρήσεις
έχουν καταρρεύσει οικονομικά, ότι στο
Ταμείο δεν υπάρχει φράγκο; Και ο λόγος;
Μεροκάματο δεν μπαίνει στο σπίτι και ό,τι
έχει απομείνει φτάνει – δεν φτάνει για να
έχει κάτι μέσα η κατσαρόλα, δεν περισσεύει ευρώ για να αγοράσεις κάτι που λείπει από το σπίτι...
Τόσο καλά πάει η χώρα... Φταίει ο κορονοϊός, όμως οι κυβερνήσεις υπάρχουν
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

