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Κραυγή αγωνίας για την Κύπρο

Τα βιβλία γίνονται σειρές
από την ΕΡΤ

Στον αέρα η νόμιμη
σύνθεση του ΕΣΡ

Λάθη! Λάθη! Λάθη! Σωρεία!
Και δεν φταίνε μόνον οι
πολίτες, στους οποίους θέ-

λουν να επιρρίπτουν συνεχώς
την ευθύνη! Σοβαρή ευθύνη
φέρει η κυβέρνηση αλλά και η
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
(Λοιμωξιολόγων), αφού υποτί-
θεται ότι με βάση τις δικές της
εισηγήσεις παίρνονται τα μέτρα.

Εκτός αν τελικά δεν συμ-
βαίνει αυτό και η κυβέρνηση
καλύπτεται πίσω από μια διορι-
σμένη Επιτροπή. Αν τα μέλη της
Επιτροπής δεν φέρουν καμία
ευθύνη στη λήψη των εκάστο-
τε μέτρων για τη διαχείριση της
πανδημίας, ας βγουν να το πουν. 

Αυτό επίσης που διαπιστώ-

νεται είναι ότι πολλά μέλη της
Επιτροπής, όταν μιλούν στα κα-
νάλια, εκφράζουν διαφορετι-
κές θέσεις από αυτές που ακού-
με ότι εισηγείται η Επιτροπή.
Υπάρχει τελικά μια μερίδα με-
λών στην Επιτροπή η οποία απλά
μόνον παρίσταται;

Είτε έτσι όμως είτε αλλιώς,
στο «διά ταύτα», έναν χρόνο με-
τά την εμφάνιση της πανδημίας
στη χώρα μας, το διάστημα αυ-
τό δεν έχει σταθεί ικανό ώστε
οι άνθρωποι που εισηγούνται
και λαμβάνουν τις αποφάσεις
να καταλάβουν ποια είναι εκεί-
να τα μέτρα που θα πείσουν ότι
είναι αναγκαία η συμμόρφωση

Και ξαφνικά, εκεί που εί-
χε αρχίσει να ελπίζει όλος

ο κόσμος, και η Ελλάδα σε
μεγάλο βαθμό, ότι πλέον ο
κορονοϊός τίθεται υπό έλεγχο, ξανά πίσω στην
αγωνία, να σταυροκοπιέσαι να μην τύχει να σου

χτυπήσει την πόρτα ο απρόσκλητος επισκέπτης.
Παγκοσμίως, τα κρούσματα που δηλώθηκαν το
2020 ήταν περίπου 84 εκατομμύρια, από τα οποία
1,8 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους. Δυστυ-

χώς, οι κίνδυνοι αυξάνουν... Μία από τις αιτίες
είναι ότι ο κόσμος κουράστηκε και «διψάει» για
επαφή, όπως δείχνει το ιικό φορτίο στα λύμα-
τα, που στις περισσότερες περιοχές της χώρας

πολλαπλασιάζεται. Στο Ρέθυμνο η αύξηση έφτα-
σε στο 337%, στον Βόλο στο 218%, στη Λάρισα
στο 66% και στο Ηράκλειο στο 199%! Και ανά-
λογες αυξήσεις καταγράφονται στους περισ-
σότερους νομούς. Ήδη χτυπούν «βαθύ κόκκι-
νο» πολλές περιοχές, με πρώτη την Αττική. Και
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Λογοκρισία και καταπάτηση Συντάγματος με ιδιωτική πιστοποίηση
Από το μέλλον η νέα streaming υπηρεσία της Cosmote TV
Ξέφραγο αμπέλι η λειτουργία του Facebook, της Google και των λοιπών πολυεθνικών

- Αθήνα και Λευκωσία συμφώνησαν και σπεύδουν σε νέα Πενταμερή 

ÓÅË. 9

= «Σύστημα ΠΑΣΟΚ» έχει εγκατασταθεί στο Μαξίμου
= Γιατί τα βρόντηξε ο Χρ. Ταραντίλης

Το αποτέλεσμα καθορίζει αυτούς που κάνουν το μετέωρο
βήμα στις εκλογές…
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ ............................... Σελ.4

Μήνυμα προς τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ................................ Σελ.6

Οι διμερείς και περιφερειακές στρατηγικές συμμαχίες
της Ελλάδος είναι ασπίδα ασφαλείας και νέα γεωπολιτική
προοπτική
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ...................................... Σελ.7

Η Ευρώπη να κάνει καλύτερα τη δουλειά της
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ......................... Σελ.8

Η αποτυχία ενός επιτελάρχη
Του ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ .......................... Σελ.8

Στο ιστορικό και ένδοξο Αιγαίο υπάρχει μία μόνο 
«Γαλάζια Πατρίδα», η ελληνική
Του ΠΕΤΡΟΥ Π. ΓΡΟΥΜΠΟΥ ................................ Σελ.9

Λιανεμπόριο στη διασωλήνωση
Του ΝΙΚΟΥ ΚΟΓΙΟΥΜΤΖΗ  ................................. Σελ.10

Το στοίχημα της πενταετίας
Της ΕΛΙΖΑΣ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ  ............................... Σελ.12

Η εποχή των δημοσιονομικών πακέτων
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ  ................................. Σελ.12

Οι «βασιλιάδες του σκουπιδαριού»
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΩΤΟΥΛΗ  .................................. Σελ.14

Εμβόλια και λύσεις
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ  ........................... Σελ.14

Να τελειώσει η κηδεμονία
Του ΝΑΟΥΜ ΜΙΝΤΙΟΥΡΗ  .................................. Σελ.15

Ο Γεραπετρίτης 
«αντ’ αυτού» του Μητσοτάκη

Στις παγίδες 
της Ανατολικής 

Μεσογείου η Ελλάδα!

4ΣΕΛ. 6

ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÈÁÑÑÁËÅÁ

24 προσωπικότητες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ÓÅË. 8

Οι διαρροές προς τα Δεξιά
απειλούν τη ΝΔ

4ΣΕΛ. 8

= Τσιμπάει ψήφους ο Βελόπουλος

= Και με το ιικό φορτίο στα λύματα να αυξάνεται και να γίνεται όλο και πιο απειλητικό 

4Ρεπορτάζ ΣΕΛ. 12

Ίντριγκες και συνωμοσίες στο επιτελείο του πρωθυπουργού

Για να μην ξεχνάμε 
τον λογαριασμό...

...των χρεών που έχουν νοικοκυριά και
επιχειρήσεις στην Εφορία: 
= Ληξιπρόθεσμα χρέη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του 2020:
108,107 δισ. ευρώ. 
= Φόροι που δεν πληρώθηκαν το 2020:
5,685 δισ. ευρώ. 
= Φόροι και οφειλές που πάγωσαν μέ-
χρι το τέλος του 2021: 1 δισ. ευρώ. 
= Οφειλέτες στην Εφορία: 4.046.217
φορολογούμενοι. 
= Αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζι-
κών λογαριασμών και περιουσιακών στοι-
χείων: 1.293.040. 
= Προ της λήψης αναγκαστικών μέτρων
είσπραξης: 1.849.948 οφειλέτες. 

Να σημειωθεί ότι χρέη 1,6 δισ. ευρώ
στην Εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία
που... γέννησε το πρώτο lockdown μπο-
ρούν να πληρωθούν μέχρι και τον Δε-
κέμβριο του 2025.

Και πάει τόσο... καλά η Αγορά, που κά-
θε μέρα που παραμένει κλειστή η οικο-
νομία κοστίζει πάνω από 300 εκατ. ευρώ,
τα δε έκτακτα μέτρα από 7,5 δισ. ευρώ
έφτασαν στα 11 δισ. το 2021, ενώ μέχρι
το τέλος Φεβρουαρίου του 2021 έχουν
ξεπεράσει συνολικά τα 27 δισ. ευρώ. 

Η υπογεννητικότητα 
χτυπά την Παιδεία
Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ 
Υφυπουργού Παιδείας

4ΣΕΛ. 5

Αλλαγή ατζέντας με Κουφοντίνα 
επιχειρεί ο Μητσοτάκης

4ΣΕΛ. 12

Με τα κρούσματα να αυξάνουν και κρεβάτια Covid να μην υπάρχουν

Στο άγνωστο με βάρκα χωρίς ελπίδα, με τα εμβόλια 
να καθυστερούν και τον κορονοϊό να παίρνει ζωές...

= Ο λαός, που κινδυνεύει η ζωή του από τον
κορονοϊό και δίνει δύσκολη μάχη κάθε λεπτό,
δεν χρειάζεται να ξέρει τι πρέπει να αποφεύγει
για να προφυλαχθεί από τον θανατηφόρο ιό, να
μη βρεθεί από τη μια στιγμή στην άλλη σε κρε-
βάτι Covid, με άγνωστη την κατάληξη; 
= Η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων, που συνεδριά-
ζει κάθε μέρα, δεν θα έπρεπε –και πρέπει– να
ενημερώνει κάθε μέρα τους πολίτες; Αυτή δεν
είναι η αποστολή της; Ώστε να τηρεί ο κάθε πο-
λίτης με απόλυτη συνέπεια τις οδηγίες της Επι-
τροπής και να «χτίσει» τείχος απέναντι στον κο-
ρονοϊό; 
= Και κάτι καίριο: Οι αρμόδιοι υπουργοί της
κυβέρνησης προσαρμόζουν τις αποφάσεις τους
με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής ή αυτές
στοιβάζονται σε κάποιο γραφείο; 
= Έχει, πάντως, ευθύνες η Επιτροπή των Λοι-
μωξιολόγων, από τη στιγμή που δεν ενημερώ-
νει τον ελληνικό λαό για την πορεία του κορο-
νοϊού και τα μέτρα που πρέπει μετ’ ευλαβείας
να τηρεί για να μην πέσει στα «νύχια του ιού».

Τι κρύβουν οι προτάσεις 
της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων

και δεν τις δίνει 
στη δημοσιότητα η κυβέρνηση; 

Τράπεζες, Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία κυνηγάνε τις επιχειρήσεις
και τα νοικοκυριά με βάση την οικονομική τους κατάσταση προ 
κορονοϊού, όταν σήμερα τα πάντα έχουν καταρρεύσει 

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14

Παταγώδης αποτυχία του lockdown

Με νέα μέτρα σε… χιλιόμετρα προσπαθούν
να αντιμετωπίσουν τη διασπορά

= Σύγχυση και αγανάκτηση στους πολίτες! – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης στην Αττική 

«Βίβλο σκανδάλων» 
της ΝΔ φτιάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ

=Χρησιμοποιεί την πανδημία 
για πλιάτσικο στα δημόσια ταμεία

Τέλος δεν έχουν οι καταγγελίες 
για τις αθλιότητες του Λιγνάδη

4ΣΕΛ. 14

Τόσο καλά πάει η οικονομία...

=Τα παιχνίδια του Αλ Σίσι, 
τα σύννεφα σε Αθήνα και Λευκωσία

= Στόχος, ο αποπροσανατολισμός
της κοινής γνώμης από τις αστοχίες
των κυβερνητικών αποφάσεων

To σχέδιό μου 
για τη Θεσσαλονίκη
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΕΡΒΑ 

Δημάρχου Θεσσαλονίκης
4ΣΕΛ. 4

Ενισχύεται ο ΕΦΚΑ 
με 100 συμβασιούχους

4ΣΕΛ. 12

EΡΧΟΝΤΑΙ 250.000
πλειστηριασμοί! 

Είναι η ώρα της «σεισάχθειας», που είχε θεσπίσει ο Σόλων το 594 π.Χ., με «κούρεμα» χρεών, αλλιώς θα γίνει άνω – κάτω η χώρα 

Όλα τα είχαν στην κυβέρνηση, οι κό -
ντρες μεταξύ υπουργών τούς έλει-

παν… Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ του
Λ. Αυγενάκη από τη μια και του Ν. Χαρ-
δαλιά και των λοιμωξιολόγων από την άλ-
λη με αφορμή το λουκέτο στον ερασιτε-
χνικό αθλητισμό.

Γεγονός που προκαλεί αναταράξεις και
τη δυσφορία του Μεγάρου Μαξίμου σε μια
δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση.

Η διαμάχη ξεκίνησε στις αρχές Φε-
βρουαρίου, όταν ο υφυπουργός Αθλητι-
σμού, επικαλούμενος τα επιδημιολογικά
στοιχεία από τις διάφορες Ομοσπονδίες,
είχε ζητήσει να ανοίξει ο αθλητισμός. Το αί-
τημά του είχε απορριφθεί, αλλά έκτοτε το
κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις ήταν τετα-
μένο, καθώς ο κ. Αυγενάκης ήταν αντιμέ-

τωπος με τις ισχυρές πιέσεις αθλητικών πα-
ραγόντων αλλά και των ίδιων των αθλη-
τών. Προχθές (Παρασκευή) ο Λ. Αυγενά-
κης είχε τηλεδιάσκεψη με τους λοιμω- 
ξιολόγους για το ίδιο ζήτημα. Αμέσως με-
τά το πέρας της συζήτησης από το γραφείο
του τελευταίου διέρρευσαν πληροφορίες

ότι το νέο λουκέτο στον αθλητισμό (ισχύει
εδώ και λίγες ημέρες) μπήκε από… λάθος
των λοιμωξιολόγων, επειδή μπέρδεψαν τα
δείγματα από τους ελέγχους που έγιναν τις
προηγούμενες ημέρες. 

Η διαρροή αυτή προκάλεσε την έντονη
δυσφορία των επιστημόνων, που θεώρη-
σαν ότι όχι μόνο στοχοποιούνται αλλά επι-
πλέον εμφανίζονται προς τα έξω ως… ερα-
σιτέχνες και άσχετοι! 

Οι τελευταίοι μετέφεραν την οργή τους
στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας αλλά
και στον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
Ν. Χαρδαλιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι
ο τελευταίος είχε την Παρασκευή μια… ιδι-
αίτερα «θερμή» τηλεφωνική συνομιλία με
τον κ. Αυγενάκη, ενώ το θέμα έφτασε και
στον πρωθυπουργό.

Αυγενάκης κατά Χαρδαλιά και τούμπαλιν




