Εφιαλτική η… πορεία των θανάτων – Ξεπέρασαν τους 10.000
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Η μισή Ελλάδα είναι στο κόκκινο
- Πορεία αποκλιμάκωσης των κρουσμάτων, αλλά δεν έχουν φανεί τα κορονοπάρτι!
- Στο... πόδι έγραψαν την ΚΥΑ για τις υπερτοπικές μετακινήσεις των ασθενών!

ÔÏÕ MÁÊÇ

Κ

Ο Μπάιντεν δείχνει
τον δρόμο:
Φόρος μέχρι 43,4%
στους πλούσιους!
= Στόχος, η χρηματοδότηση του νέου

προγράμματος κοινωνικών δαπανών

Φέτος, κακά τα ψέματα, πικρή η αλήθεια...
Έναν χρόνο τώρα ψάχνεις να δεις κάποιο
φως. Έστω και θολό... Κάποιες στιγμές να τρεμοσβήνει... Και λες στον εαυτό σου, θα παλέψω. Προχώρα... Ακόμη κι αν βλέπεις να σε εγκαταλείπουν οι δυνάμεις σου. Δεν έχεις άλλη
επιλογή. Δεν δικαιούσαι να εγκαταλείψεις τον
εαυτό σου. Του το χρωστάς... Άλλωστε, έχεις
ζήσει και όμορφες μέρες, το νήμα το έχεις κό-

ψει πολλές φορές. Πικρή η αλήθεια...
Τούτος ο εχθρός, ο κορονοϊός, δεν είναι εύκολος αντίπαλος... Έχει πάρει το δρεπάνι. Κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι, φίλοι, συγγενείς
σου, με τους οποίους πριν από λίγες ώρες έπινες καφέ.
Αλλά κι εσύ δεν είσαι από εκείνους που παραδίνονται αμαχητί...
Που κάθονται να παραδοθούν...
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Γράφουν σήμερα στο «Π»

Στηρίζουμε τη δημόσια υγεία
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ ........................... Σελ.4

Η Πενταμερής Διάσκεψη στην οποία Ελλάδα
και Κύπρος δεν είχαν κανέναν λόγο να συμμετάσχουν
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ................................... Σελ.7

Προτάσσονται τα εύκολα και αποκρύπτονται
τα δύσκολα
Του ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΑ ............................................ Σελ.8

Αναγκαίο ένα εργασιακό νομοσχέδιο στην κατεύθυνση
της ευρωπαϊκής κανονικότητας και όχι
της οπισθοδρόμησης
Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

........................ Σελ.9

Προσχεδιασμένη απορρύθμιση με μανδύα
μεταρρύθμισης: Το σκοτεινό μέλλον της εργασίας
με σφραγίδα ΝΔ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑΤAΕΡΓΑΣΙΑΚA
Κατά παραγγελία του ΣΕΒ οι ρυθμίσεις Χατζηδάκη Ο εμβολιασμός

Γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις
και κατοχικό δάνειο προς την Ελλάδα
Εκκρεμείς συντάξεις: Προτάσεις για ουσιαστικά
μεταρρυθμιστικά βήματα
Της ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ................................. Σελ.10

Οι ΗΠΑ τραβούν το χαλί από τον Ερντογάν
Του ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ............................. Σελ.10

Ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ....................... Σελ.10

Η πολιτική οικονομία των εμβολίων
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ

............................. Σελ.11

Ο «μύλος» του ευρωατλαντισμού «αλέθει»
την πραγματικότητα
Του ΕΛΙΣΑΙΟΥ ΒΑΓΕΝΑ

................................ Σελ.14

Επιτέλους, τέλος στην ντροπή των βόθρων,
10 χλμ. από το Σύνταγμα
Του ΘΑΝΑΣΗ ΖΟΥΤΣΟΥ

............................... Σελ.14

Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε ένα καλύτερο
αύριο για την πόλη μας

ó. 13

18

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ

........................... Σελ.14

ÄéáâÜóôå óôéò

Μέχρι τέλη Ιουνίου ο έλεγχος
στον ΕΔΟΕΑΠ για το αγγελιόσημο
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=Αντικυβερνητικό συλλαλητήριο την Εργατική Πρωτομαγιά

Σόιμπλε: Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε με ρυθμό
ταχύτερο των 10.000 ευρώ ανά δευτερόλεπτο!
= Θα ρισκάρουμε μια

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
της Συνθήκης του Μάαστριχτ από τη Γερμανία τα τελευταία 12 χρόνια τής έδωσε
τη δυνατότητα να μειώσει το χρέος κάτω
από το 60% του ΑΕΠ προτού ξεσπάσει η
πανδημία.
Έτσι, η χώρα κατάφερε να αποκτήσει
ένα οικονομικό μαξιλάρι, που στάθηκε πολύ χρήσιμο στην κρίση».

«πανδημία χρέους»;

Κ

ρούει τον κώδωνα του κινδύνου της
οικονομικής κατάρρευσης, μιας «πανδημίας χρέους», ο παλιός μας γνώριμος από τις μέρες των Μνημονίων, ο
πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, με βάση τις
έως τώρα επιπτώσεις της Covid-19. Όπως
πάντα, μιλάει με στοιχεία. Με γραπτά που
τρομάζουν...
«Η 12η Οκτωβρίου 2020 θα καταγραφεί στη γερμανική οικονομική ιστορία.
Για πρώτη φορά το δημόσιο χρέος αυξήθηκε με ρυθμό ταχύτερο των 10.000
ευρώ ανά δευτερόλεπτο. Πιο γρήγορο
από εκείνον της κρίσης 2007 – 2009, όταν
χρειάστηκε τεράστιος όγκος καθαρού δανεισμού. Η εκτίναξη του χρέους στη Γερμανία και σε όλες τις χώρες του πλανήτη είναι το τίμημα που κατέβαλαν για να
περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις
της Covid-19.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ ............................. Σελ.9

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ................... Σελ.10

Έχουν αρχίσει, όμως, να εξαντλούνται οι αντοχές σου…
Τα πυρομαχικά λιγοστεύουν...
Φίλοι χάνονται στην «ποδιά» του αδίστακτου
εχθρού, που δεν έχει μπέσα...
Παράδοση απαιτεί...
Δεν είναι η πρώτη φορά...
Μέρες Ανάστασης ζούμε...
Την Ανάσταση αναζητούμε...

Σε πανστρατιά κατά της κυβέρνησης καλεί ο Τσίπρας

έρι στους πλούσιους βάζει ο νέος Πρόεδρος
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Τζο
Χτων
=Μεγάλοι χαμένοι των αλλαγών οι εργαζόμενοι
Μπάιντεν, αυξάνοντας τον φόρο στα κεφαλαιου-

χικά κέρδη μέχρι και
στο 43,4%, μαζί με έναν
φόρο της τάξεως του
3,8% που ήδη υφίσταται, ώστε από τα χρήματα που θα εξασφαλίσει να στηρίξει τη χρηματοδότηση του νέου
προγράμματος κοινωνικών δαπανών αλλά
και έργων υποδομής.
Στις προθέσεις του
αμερικανού Προέδρου
είναι ο διπλασιασμός,
στο 39,6%, του φόρου επί των κεφαλαιουχικών
κερδών για εισοδήματα άνω του 1 εκατ. δολα-
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Η παγίδα της Πενταμερούς και η αντίδραση Αθήνας – Λευκωσίας

Την Ανάσταση αναζητούμε...

αλό Πάσχα... Για όλους, όπου Γης... Μεγάλη
Εβδομάδα, μέρες δακρύων, που καταλήγουν
στη χαρμόσυνη Ανάσταση... Με την ελπίδα του
Ανθρώπου ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες...
Θα περάσει κι αυτή η δοκιμασία... Όχι, όμως,
χωρίς πόνο. Και με τον κίνδυνο πάντα προ των
πυλών... Τον κίνδυνο να μην τα καταφέρεις να
περάσεις απέναντι, να δώσεις τη σκυτάλη στον
επόμενο δρομέα.

Ας τα βλέπουν οι έλληνες
συνάδελφοί τους...

Τα θέλει όλα
και στο Κυπριακό
ο Ερντογάν
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Άθλιος ο ρόλος των Βρετανών

Οι πλούσιοι θα πλουτίζουν και οι
φτωχοί θα φτωχαίνουν...

Το κεντρικό ερώτημα είναι πόσο και για
πόσο η κυβέρνηση και η κοινωνία μπορούν να σηκώνουν το ολοένα αυξανόμενο βάρος. Η τήρηση των κανόνων του

«Το χρέος θα απειλήσει να διαρρήξει
τον κοινωνικό ιστό. Οι πλούσιοι θα πλουτίζουν, οι φτωχοί θα απομακρύνονται
από την ευημερία και η διεύρυνση του
χάσματος μεταξύ εχόντων και μη εχόντων θα απειλήσει την κοινωνική συνοχή και θα δημιουργήσει εστίες πολιτικών εκρήξεων.
Με την Ευρωτράπεζα να τυπώνει αφειδώς χρήμα, η νομισματική βάση της Ευρωζώνης αυξήθηκε από το σχεδόν 1 τρισ.
ευρώ το 2009 σε σχεδόν 5 τρισ. ευρώ στα
τέλη του 2020 και θα φτάσει τα 6 τρισ. ευ4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

«Πάσχα Κυρίου Πάσχα»
Δ

ύο χιλιάδες χρόνια ἀκούγεται συνεχῶς ἡ ἠχώ τοῦ
θριαμβευτικοῦ μηνύματος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Θεανθρώπου, ὅτι «ὁ Κύριος ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
καί ὤφθη» (Πρός Κορινθίους α’, ιε’, 4,5). Συγχρόνως ἡ
Ἐκκλησία μας παρέλαβε ἀπό τούς Ἀποστόλους τό χαρ
μόσυνο καί παυσίλυπο μήνυμα
καί τό διέδωσε σ’ ὅλους τούς
λαούς κατά τήν ἐντολή τοῦ Ἀ 
ναστάντος πρός αὐτούς «ἔσεσθέ
μοι μάρτυρες ἔν τε ῾Ιερουσαλὴμ
καὶ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ Σα
μαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς»
(Πράξεων α’, 8).
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δηλώνει
ὅτι «αὐτό πού ἐπιθυμῶ εἶναι νά
γνωρίσω τόν Χριστό καί τήν
Τοῦ Μητροπολίτου
δύναμη τῆς Ἀναστάσεως» (Πρός
Καισαριανῆς, Βύρωνος
Φιλιππησίους γ’, 10).
& Ὑμηττοῦ
Στήν λαμπρή αὐτή σύναξη πού
ΔΑΝΙΗΛ
ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ κρί

νουμε ἐπίκαιρο νά γνωρίσουμε τή
δύναμη, δηλαδή τίς συνέπειες τοῦ
γεγονότος αὐτοῦ πού ἐκτείνονται
στήν αἰωνιότητα.
α. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό θέμα τοῦ
κηρύγματος τῶν Ἀποστόλων καί
ἔκτοτε τῆς Ἐκκλησίας πρός τό
ἀνθρώπινο γένος, ὅπως συνοπτι
κά ἀναφέρεται στό ἀποστολικό
κήρυγμα: «Σᾶς παρέδωσα, γρά
φει στούς Κορινθίους καί σ’ ὅλους
τούς πιστούς, τή διδασκαλία πού
εἶχα κι ἐγώ παραλάβει καί πού
ἔχει πρωταρχική σημασία: ὅτι
δηλαδή ὁ Χριστός πέθανε, σύμ
φωνα μέ τίς Γραφές, γιά τίς ἁ 
μαρτίες μας, ὅτι ἐνταφιάστηκε
καί ὅτι, σύμφωνα μέ τίς Γραφές,
ἀναστήθηκε τήν τρίτη ἡμέρα καί
ὅτι ἐμφανίστηκε στόν Κηφά, ἔπειτα

στούς Δώδεκα. Εἴτε ἐγώ, λοιπόν,
εἴτε ἐκεῖνοι (δηλαδή οἱ Ἀπόστολοι),
αὐτά κηρύττουμε καί αὐτά πι
στέψατε» (Πρός Κορινθίους α’,
ιε’, 3,11).
β. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐμπειρία,
πίστη καί ὁμολογία κατά τήν δια
βεβαίωση τοῦ ἀποστόλου Παύλου:
«Ἄν ὁμολογήσεις μέ τό στόμα
σου πώς ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Κύριος
καί πιστέψεις μέ τήν καρδιά σου
πώς ὁ Θεός τόν ἀνάστησε ἀπό
τούς νεκρούς, θά βρεῖς τή σω
τηρία» (Πρός Ρωμαίους ι’, 9).
γ. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιβεβαιώνει καί τή
δική μας πνευματική ἀποκατάσταση,
ἀφοῦ θά ἀναγνωρισθοῦμε δίκαιοι
καί ἐμεῖς πού πιστεύουμε στόν
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Πώς η Mediamax απέκτησε τον Alpha
Θεσμικό χάος
Κίνδυνος για πνευματικά δικαιώματα από την Google! στο ραδιόφωνο

Κινηματογραφικό πλατό τα... Σεπόλια λόγω Αντετοκούνμπο

αποδεικνύει
ότι η Ελλάδα
τα κατάφερε

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
Υφυπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
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Νομιμοποιεί ιδιώτες στην έκδοση των συντάξεων

Φωτιές έχει ανάψει
στη ΝΔ ο Χατζηδάκης
4ΣΕΛ. 9

Ζητιάνους της σύνταξής τους
έχουν κάνει τα «περήφανα γηρατειά»!

ι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για τα
«περήφανα γηρατειά», όπως τα αποΟ
καλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, βασα-

νίζουν μήνες τώρα τους συνταξιούχους
μας μέχρι να δεήσει το γκουβέρνο να τους
πληρώσει τα αναδρομικά που δικαιούνται
με τον νόμο.
Και η πλειονότητα των ασφαλισμένων
περιμένει να πάρει σύνταξη εδώ και ενάμιση χρόνο! Ρώτησε κανείς, κύριε Μητσοτάκη, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι;
Έχουν γίνει ζητιάνοι της σύνταξής τους.
Και αυτό γινόταν και επί ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ! Τώρα τους λένε ότι θα
πάρουν έναντι 384 ευρώ τον μήνα. Ζει η
οικογένεια του συνταξιούχου με αυτά τα
λεφτά; Έλεος, κύριε πρωθυπουργέ. Ζητιάνους της σύνταξής τους έχετε κάνει τα
«περήφανα γηρατειά»...

Συναγερμός στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι νέοι γυρίζουν την πλάτη
στην κυβέρνηση
Διέξοδο στην οικονομία
ψάχνει ο πρωθυπουργός
= Για να βγει από το αδιέξοδο

της πανδημίας

Σφάζονται Μητσοτάκης – Τσίπρας
για τα… μάτια των μικρομεσαίων
4ΣΕΛ. 8

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Π. Φιλίππου στο «Π»

Στόχος της κυβέρνησης
η χειραγώγηση των Δήμων
4ΣΕΛ. 14

Σουτάρουν...4ΣΕΛ. 15

Εκατό ημέρες
μακριά από το όνειρο
Ôου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΝΤΗ
Ολυμπιονίκη
της ιστιοπλοΐας

