ν και
Ξεπέρασα
γλύφους
τους τοκορνώντες:
οι κυβε 2,5% για
Σε τόκο ιση σε
τη ρύθμ έκατσε
ις
72 δόσε ίλια!
η… μπ

ÓÅË. 12

Η... δεύτερη ευκαιρία που σχεδιάζουν δεν σώζει κανέναν

Φώφη Γεννηματά:

Ανοίξτε φυλακές για
να χωρέσουν οι οφειλέτες

Προοδευτική πλειοψηφία
με πρωταγωνιστή
το Κίνημα Αλλαγής

Εκεί οδηγεί η ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων (αν δεν αλλάξει μέχρι να ψηφιστεί
η σχετική απόφαση) που ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη

ÓÅË. 4
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Η νέα γενιά έστειλε τα μηνύματά της

ÔÏÕ MÁÊÇ

Έ

να γκάλοπ που κατέγραψε τις θέσεις της
νέας γενιάς απέναντι στην Εκκλησία, το
μήνυμα που έστειλαν οι νέοι μας, οι οποίοι θα
πάρουν τη σκυτάλη, φαίνεται να μην ανησύχησε
την ηγεσία της, ούτε καν τους ιεράρχες που
έχουν φιλοδοξίες για τον θρόνο. Δυστυχώς,
ούτε τον τωρινό ηγέτη της ανησύχησε. Ίσως
να φταίνε και τα χρόνια που κουβαλάει. Απόδειξη, το ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για
τη χώρα η Εκκλησία είναι ΑΠΟΥΣΑ! Οι νέοι
μας έστειλαν το μήνυμα στην ηγεσία της Εκκλησίας, αλλά δεν φαίνεται να το διάβασε.

Να το… ψητό!
Οι… αγάπες έχουν κόστος…
Η Γαλλία δεν θα προσφέρει τη στήριξή της
στη χώρα μας χωρίς ανταλλάγματα, επειδή μας…
αγάπησε. Ποιος ξεχνά εκείνο το «Ελλάς – Γαλλία,
συμμαχία»; Μόνο που δεν προσέφερε τίποτα
στην πράξη.
Αυτό ομολογεί ο γάλλος πρέσβης στην Ελλάδα.
Οι παραγγελίες αεροπλάνων και φρεγατών είναι
το… ψητό. Λέει συγκεκριμένα ο πρέσβης της
Γαλλίας στη χώρα μας κ. Πατρίκ Μεζονάβ: «Απέναντι στις απειλές η Ελλάδα πρέπει να διαθέτει
τα μέσα διασφάλισης της ασφάλειάς της και χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιλογή του αεροσκάφους
Ραφάλ, που θα προσφέρει στην Ελλάδα ένα
βέβαιο στρατηγικό πλεονέκτημα, ενώ θα διευκολύνει και τη διαλειτουργικότητα των ενόπλων
δυνάμεών μας. Είναι όμως επίσης επιλογή της
λογικής: είναι σωστό η Ελλάδα να αποκτήσει
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Ύστατη προσπάθεια του Μητσοτάκη να
σταματήσει τον κατήφορο της κυβέρνησης

Επανεκκίνηση
με ανασχηματισμό
το φθινόπωρο
= Δύο υπουργοί και οκτώ υφυπουργοί

θα πάρουν εξιτήριο!

4ΣΕΛ. 10

Γράφουν σήμερα στο «Π»

Οι Ολυμπιακοί αγώνες του Τόκιο χωρίς θεατές –
Η διεξαγωγή τους προβάλλει την Ελλάδα

Χτυπούν οι νέοι τις καμπάνες στην Εκκλησία...
= Αν δεν τις ακούσει, θα είναι η μεγάλη χαμένη, και δεν θα φταίνε οι πιστοί
Δεν προβληματίστηκαν οι περισσότεροι ιεράρχες,
που ξέρουν ότι είναι ισόβιοι και δεν δίνουν
λογαριασμό σε ΚΑΝΕΝΑΝ. Λογικά θα έπρεπε
να είχε ανησυχήσει, για να μην πούμε ταρακουνήσει, ΟΛΟΥΣ τους ιεράρχες, που δεν
έχουν καμία επαφή με τους νέους μας. Το κα-

τέγραψε η έρευνα της Κάπα Research. Ιδού
τα πιο σημαντικά μηνύματα αμφισβήτησης
που έστειλαν οι νέοι στο πλήρωμα της Ιεραρχίας
μας:
= Το 83% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο
από τη δραστηριότητα της Εκκλησίας της Ελ-

ΝΕΑ
ΠΡΟΕΛΑΣΗ
της Τουρκίας στην Κύπρο
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΜΗΧΑΝΕΣ,

ενώ η Άγκυρα κλείνει την πόρτα στη λύση και βάζει πλώρη για τα «δύο κράτη»

= Χάνεται η περίκλειστη πόλη, στρώνεται δρόμος για αναγνώριση και δημιουργείται βάση drones
4Του δρος των Διεθνών Σχέσεων Γιάννου Χαραλαμπίδη ΣΕΛ. 8
= Το φυσικό αέριο, το ΣτΕ, η Χάγη και η ΕΕ
Συναγερμό έχουν σημάνει οι λοιμωξιολόγοι

Ξεκίνησε η 4η επέλαση
του κορονοϊού
ÓÅË. 14

= Η νεολαία επιστρέφει με τον ιό στη βαλίτσα της

= Σε ασφυκτικό κλοιό οι ανεμβολίαστοι για να μη θρηνήσουμε κι άλλα θύματα!

Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ............................... Σελ.6

Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ..................................... Σελ.7

Η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης κρίνεται
και στα μικρά έργα
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΚΙΚΑ ........................................ Σελ.8

Κιουτάχεια, 15 Ιουλίου 1921: Η κρίσιμη απόφαση
Του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ................... Σελ.8

Η προπαγάνδα πάει καλά… η οικονομία;
Του ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ................................ Σελ.10

Ο Μπαντέρας μάς έλειπε…
Της ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ .............................. Σελ.10

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................. Σελ.11

Κι όμως είναι ακόμα εδώ… και πανδημία
και κυβέρνηση
Του ΚΩΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ................................... Σελ.12

Το δημόσιο σύστημα Υγείας παραμένει γυμνό…
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ ............................. Σελ.12

Η εστίαση στο απόσπασμα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΒΒΑΘΑ ................................... Σελ.12

Δήμος Παλλήνης: Η ώρα της αποχέτευσης
και η επόμενη μέρα
Του ΘΑΝΑΣΗ ΖΟΥΤΣΟΥ .................................... Σελ.14

Μια κυβέρνηση διχασμού
ó. 13

29

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ......................... Σελ.14

ÄéáâÜóôå óôéò

Μπάσκετ και τένις
θέλει ο ΑΝΤ1+
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Πώς ο Ερντογάν σχεδιάζει να διχάσει τους Ελληνοκυπρίους μέσω Αμμοχώστου

Η απάτη της διζωνικής ομοσπονδίας και η πλήρης
χρεοκοπία στη διαχείριση του Κυπριακού

Η συνάντηση Μπάιντεν – Μέρκελ, ο αγωγός Nord
Stream και στο βάθος Αιγαίο και Κύπρος;

λάδος τα τελευταία χρόνια.
= Δηλώνει επίσης ξένο προς τα θεία και το
τελετουργικό της Εκκλησίας, με εξαίρεση τις
μεγάλες γιορτές (Χριστούγεννα και Πάσχα)
και τα μυστήρια που έχουν και κοινωνική διά-

Τρώγονται μεταξύ τους
οι επιστήμονες…
= Έχουν τρελάνει τον κόσμο

Του Άρη Μπερζοβίτη

Τ

ο θέμα της πανδημίας και ειδικά
των εμβολίων είναι φυσικό να
έχει κάνει περιζήτητους στα Μέσα
Ενημέρωσης τους επιστήμονες του
κλάδου της Υγείας, προκειμένου να
παρουσιάσουν τις απόψεις τους και
να δώσουν τις συμβουλές τους στο
κοινό, που κρέμεται από τα χείλη
τους. Παράλληλα, όμως, η πανδημία
έχει δώσει σε κάποιους την ευκαιρία
να προβάλλονται κατά κόρον.
Πολλές φορές οι απόψεις τους
είναι τόσο αντιφατικές μεταξύ τους,
που οι πολίτες στην κυριολεξία «παλαβώνουν». Ποιος επιστήμονας μιλάει
με ειλικρίνεια και τεκμηριωμένα;
Εκείνος που στην ενημέρωση του
υπουργείου Υγείας εκφράζει την
άποψη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων ή ο τάδε γιατρός και καθηγητής από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κρήτη και
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12

Εισβολή ιδιωτών στο ασφαλιστικό σύστημα
Θα… τζογάρουν τις εισφορές των εργαζομένων σε… επενδύσεις, κι αν χαθούν, χάθηκαν!

Μ

έρος του σχεδίου της κυβέρνησης
για την «εισβολή» των ιδιωτών στο
ασφαλιστικό σύστημα της χώρας χαρακτηρίζουν οι εργαζόμενοι του ΙΚΑ –και όχι
μόνο– την απόφαση του υπουργείου Εργασίας για την εμπλοκή λογιστών, φοροτεχνικών, δικηγόρων κ.ά. στη διαδικασία
απονομής (έκδοσης) των συντάξεων. Υπογραμμίζουν ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση
αναιρείται ο δημόσιος χαρακτήρας της
απονομής των συντάξεων και περνάει επί
της ουσίας στη δικαιοδοσία προσώπων
που δεν έχουν την παραμικρή σχέση ή
σύνδεση με το Δημόσιο ή κάποιο Νομικό

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Με
προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι Ομοσπονδίες Συλλόγων Εργαζομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής ζητούν
να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και αντιβαίνουσα στους υφιστάμενους νόμους
η απόφαση του υπουργείου Εργασίας.
Στο ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο για
την «εισβολή» των ιδιωτών στο Ασφαλιστικό
εντάσσεται και το νομοσχέδιο με τις αλλαγές
στην επικουρική ασφάλιση. Σύμφωνα με
αυτό, οι εισφορές των νέων εργαζομένων
δεν θα κατευθύνονται σε κάποιο δημόσιο

ταμείο, αλλά σε έναν «κουμπαρά», με
ιδιώτες (funds) να «τζογάρουν» τα χρήματα
σε επενδύσεις εντός και εκτός ελληνικής
επικράτειας. Με ρίσκο οι επενδύσεις να
αποτύχουν και τα χρήματα να χαθούν. Η
κυβέρνηση καθησυχάζει λέγοντας ότι σε
μια τέτοια περίπτωση το κράτος θα καλύψει
πλήρως τις απώλειες. Σε μια προσπάθεια
να αμβλύνει τις δυσμενείς εντυπώσεις που
προκλήθηκαν από τη φημολογία ότι οι
Βρυξέλλες έβαλαν φρένο στα σχέδια της
κυβέρνησης, ο Κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωσε
ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή

Προβλήματα με τον ραδιοφωνικό χάρτη

Μνημόνιο συνεργασίας
με τη UNICEF για τα παιδιά
Της
ΖΩΗΣ ΡΑΠΤΗ

Υφυπουργού Υγείας,
Βουλευτού
Β1 Βόρειου
Τομέα Αθηνών
4ΣΕΛ. 5

Άντε, τυχερέ ασφαλισμένε...
Όταν βγεις στη σύνταξη, θα σε περιμένει
ο... δικός σου κουμπαράς. Εκεί θα αποταμιεύονται, με το νέο σύστημα της επικουρικής ασφάλισης, οι εισφορές του
εργαζομένου, οι οποίες θα επενδύονται.
Και τη διαχείριση θα την κάνει ένα δημόσιο
ταμείο. Κι αν η επένδυση είναι... νούλα,
ο χαμένος θα είναι ο συνταξιούχος. Ποιος
θα τον αποζημιώσει; Θα είναι το κορόιδο...
Άντε να βρει πού πήγαν οι κόποι του, που
κάποιοι κομπιναδόροι με... ντοκτορά θα
τους έχουν φάει...
Άντε τότε να βρει ο συνταξιούχος τον
«Τσακλόγλου» για να του ζητήσει τα λεφτά
του...

Το σχέδιο
του Τσίπρα
για επιστροφή
στην εξουσία
= Μέτωπο κατά της Δεξιάς, νίκη του ΣΥΡΙΖΑ

στις εκλογές και προοδευτική κυβέρνηση
4ΣΕΛ. 10

Παραπομπή Παππά με…
κομματικές σκοπιμότητες!
4ΣΕΛ. 4

Πήρε το... όπλο του ο πρόεδρος
του ΕΒΕΑ και... πυροβολεί
κατά των τραπεζών!
= Βάζουν όλο εμπόδια για τη δανειοδότηση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επισημαίνει ο Κ. Μίχαλος
4ΣΕΛ. 10

9 δισ. ευρώ φαγοπότι
κοστίζει η απολιγνιτοποίηση!
4ΣΕΛ. 11
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Σουτάρουν...

Δύο
ενδιαφερόμενοι
για την
έβδομη άδεια

Η Ελλάδα
θα διεκδικήσει μετάλλια
σε πολλά αγωνίσματα

Πώς η τηλεόραση έγινε ουραγός στις τεχνολογικές εξελίξεις

ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΜΑΣΚΙ
Προπονητή Στίβου και του Μίλτου Τεντόγλου

Σύγκρουση εκατομμυρίων ευρώ για το ποδόσφαιρο

Ôου

4ΣΕΛ. 15

