Άλλη μια μεγάλη πληγή της πανδημίας

Δεν θα διστάσω να ρίξω και τον γιο

Στα 20 δισ. ευρώ έχουν φτάσει
οι ακάλυπτες επιταγές!

Ο Σαμαράς κάνει πρόβες
για ανατροπή του Μητσοτάκη

ÓÅË. 12

= «Αιτία πολέμου» οποιαδήποτε υποχώρηση
στα ελληνοτουρκικά, διαμηνύει προς το Μαξίμου

«Κούρεμα» χρέους προτείνει ο πρόεδρος
του ΕΕΑ Γ. Χατζηθεοδοσίου, αλλιώς τα λουκέτα είναι στην αναμονή

ÓÅË. 8
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Στα τυφλά βαδίζει η κυβέρνηση…

Έ

χει καταφέρει η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη να είναι τύποις παρούσα, στην
ουσία όμως απούσα. Με όποιο θέμα κι αν
ασχοληθεί, αντί να πιάνει τον ταύρο από τα
κέρατα, τρέχει πίσω από τον ταύρο, που αφήνει = Αποφασίζει κατόπιν εορτής, τρέχει πίσω από τα γεγονότα και τον λογαριασμό τον στέλνει στους πολίτες
πίσω του συντρίμμια, με τις ζημιές να τις πληρώνει το μόνιμο κορόιδο, ο έλληνας πολίτης. ο Κυριάκος για τον... περίπατο του Ερντογάν ριασμό. Και στο τέλος το Μαξίμου τού στέλνει ανεμβολίαστους να είναι «κινούμενη βόμβα»
στα Κατεχόμενα, λες και πήγε ως... κάποια ψίχουλα. Με τους εμβολιασμούς; Τα και τον κορονοϊό να κερδίζει έδαφος...
Το «μπρος – πίσω» είναι η σημαία
Όλα τα παραπάνω δίνουν μια μικρή μόνο
της κυβέρνησης που κατοικοεδρεύει ÈÁÑÑÁËÅÁ τουρίστας! Απόλυτη σιωπή. Με την ίδια, Παντελάκη μου, τα ίδια, Παντελή μου...
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
καραντίνα; Λέει και ξελέει. Άλλα τη Τη μια μέρα, θα γίνουν εμβολιασμοί σε όλους γεύση του αλαλούμ που επικρατεί στην κυστο Μαξίμου. Όχι μόνο στα εσωτεμια μέρα, άλλα την άλλη. Κανείς δεν τους πολίτες, την άλλη μέρα, όπισθεν, όποιος βέρνηση, με τον αρχηγό, τον Κυριάκο Μητσορικά αλλά και στα εθνικά μας θέματα,
με πρόσφατη την ουσιαστική αφωνία του Μη- ξέρει τι μέρα θα ξημερώσει. Άνοιξε – κλείσε θέλει κάνει το εμβόλιο, όποιος δεν θέλει δεν τάκη, να περιοδεύει ανά την Ελλάδα, δείχνοντας
τσοτάκη απέναντι στις εξαγγελίες του τούρκου τα μαγαζιά, με τον καταστηματάρχη, που έχει το κάνει. Το αντιεμβολιαστικό κίνημα επικράτησε, προτίμηση τώρα στα νησιά μας, όπου ρίχνει
Σουλτάνου για τα Βαρώσια. Δεν έβγαλε άχνα γίνει πειραματόζωο, να πληρώνει τον λογα- κανείς δεν ξέρει ακόμη τι συμβαίνει, με τους και καμιά βουτιά...

Όλα πάνε μια χαρά στη χώρα μας...

Στα χέρια των ξένων funds
ένα στα τρία δάνεια!
= Στα 155 δισ. ευρώ τα δάνεια, από τα οποία

τα 43 δισ. ευρώ είναι σε ξένα χέρια!

= Στα 100 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος!
Έτσι όπως αρμενίζει η χώρα μας, τι έχει
απομείνει σε χέρια ελληνικά;
Είναι το αυτονόητο ερώτημα που προκύπτει,
ποιος ελέγχει ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ την Ελλάδα, την
πατρίδα μας;
Η νέα... βόμβα έσκασε προχθές: Ένα στα τρία
δάνεια που οφείλουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
είναι ΗΔΗ σε ξένα χέρια, σε funds! Και μάλιστα
μέχρι το τέλος του έτους θα ελέγχουν το 50%
του συνολικού ιδιωτικού χρέους.
Τα τραπεζικά δάνεια, εξυπηρετούμενα και μη,
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Δεν ήταν τυχαίο το lockdown στην Μύκονο

Στον ύπνο έπιασε
ο κορονοϊός
της υγειονομικές αρχές
=Δεσμεύονται κλίνες εν όψει αύξησης

των διασωληνωμένων

=Τα παιδιά διασπείρουν τον ιό στους γονείς
4ΣΕΛ. 9

Γράφουν σήμερα στο «Π»

Έξοδος: Να ζήσουμε και όχι να επιβιώσουμε
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ................................. Σελ.4

Κιουτάχεια, 15 Ιουλίου 1921: Η κρίσιμη απόφαση
(Μέρος Β΄)
Του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ................... Σελ.4

Κανείς δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται
Του ΜΑΝΩΛΗ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ....................... Σελ.8

Στοίχημα του Κινήματος Αλλαγής
να ξαναπειστούν οι πολίτες!
Της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΥΛΗ ............................ Σελ.10

Κυπριακό: Τα «νέφη» του ευρωατλαντικού εφησυχασμού
διαλύονται, τα διχοτομικά σχέδια ξεπροβάλλουν
Του ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ .................................... Σελ.10

Έκθεση Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα:
Ανησυχία, αμφιβολίες και ηχηρές προειδοποιήσεις
Του ΚΩΣΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ...................................... Σελ.10

Σταθερά κρυπτονομίσματα: Το νέο επεισόδιο στον
ανταγωνισμό επιχειρήσεων, κράτους και τραπεζών
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................. Σελ.11

Έβρος: Ένας μοναδικός τουριστικός προορισμός
σε μια ασφαλή και αναβαθμισμένη περιοχή!
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠ. ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ................. Σελ.12

Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο
Της ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ .............................. Σελ.14

Ο ναρκισσισμός μιας «άριστης» κυβέρνησης
Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΡΙΝΗ ..................................... Σελ.14

Ο εμβληματικός αγώνας των εργαζομένων στα
Λιπάσματα Καβάλας συνεχίζεται
ó. 13

30

Του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ ................................. Σελ.14
ÄéáâÜóôå óôéò

Μετρήσεις σε TV
και internet

Ο Ερντογάν αξιώνει την αυτοδιάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας!

ΝΕΑ
ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ
στην Αμμόχωστο
Στόχος οι ειδικές μορφές διακοπών

ΑΦΑΙΡΕI ΤΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚO ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜO ΤΟΥ ΒΟΡΡA ΚΑΙ ΒΑΖΕΙ ΠΛΩΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝOΤΟ
Απέτυχε ο εξευμενισμός και η πολιτική στην ΕΕ

4Του δρος των Διεθνών Σχέσεων Γιάννου Χαραλαμπίδη ΣΕΛ. 8

Για το Κυπριακό γράφουν, επίσης, οι: Περικλής Νεάρχου (σελ. 7), Χρήστος Θ. Μπότζιος (σελ. 6), Κ. Τσάκαλος (σελ. 6)

Τελευταία ευκαιρία
για τα ευάλωτα νοικοκυριά
= Μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για την πρώτη κατοικία σε 240 – 420 δόσεις

– Η επιδότηση της δόσης προβλέπεται για 5 χρόνια

Χ

τυπάει, ίσως για τελευταία φορά,
η καμπάνα για την προστασία
της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων
νοικοκυριών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική
πλατφόρμα επιτρέπει στους οφειλέτες
που έχουν οικονομική αδυναμία να
πάρουν τη σχετική βεβαίωση για την
οικονομική τους κατάσταση. Η δήλωση συνεπάγεται την πρόθεση του
οφειλέτη να κηρύξει πτώχευση και
να παραδώσει την πρώτη κατοικία
του στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, διατηρώντας
όμως το δικαίωμα να συνεχίσει να
μένει σε αυτήν, πληρώνοντας ενοίκιο
στον Φορέα. Αλλιώς, τα νοικοκυριά
θα πρέπει να ρυθμίσουν τις οφειλές
τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, που προβλέπει την εξό-

Υφυπουργού
Τουρισμού
4ΣΕΛ. 5

Σήκωσε ψηλά την Ελλάδα
ο Αντετοκούνμπο
= Να πιστεύετε στα όνειρά σας
και στον εαυτό σας
- Eίμαι ευλογημένος
Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, με
σπουδαία μάλιστα
εμφάνιση, ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο
«ανέβασε» την Ελλάδα όσο ψηλότερα γίνεται. Διαφημίζοντάς την, όσο
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Άνοιξαν τις πόρτες και
βάζουν κόσμο στο Δημόσιο
Καμπανάκι για το Μαξίμου από τις δημοσκοπήσεις

Οι πολίτες γυρίζουν
την πλάτη στην κυβέρνηση

Πανελλαδικές εξετάσεις: Μύθοι και αλήθειες
τη φετινή σχολική χρονιά, φέρνοντας τα
πάνω κάτω στον θεσμό των πανελλαδικών
εξετάσεων. Μεσούσης μιας τόσο δύσκολης
σχολικής χρονιάς (Φεβρουάριος 2021),
εν μέσω πανδημίας και ενώ οι υποψήφιοι
είχαν ξεκινήσει την προετοιμασία τους με
βάση το προηγούμενο σύστημα, (!) επανέφερε τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων αλλά και νομοθέτησε την Ελάχιστη
Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), τον «έξυπνο κόφτη», που αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή σε ΑΕΙ. Προβλήθηκε ως μέτρο
που προωθεί την αριστεία, αλλά στην ουσία
θα οδηγήσει σε εκτίναξη των βάσεων, ιδι-

Της
ΣΟΦΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Πάνω από 40.000 θα διοριστούν φέτος
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λλαγές της τελευταίας στιγμής επεφύλαξε η υπουργός Παιδείας στο σύστημα
Α
εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ κατά

Η κλιματική αλλαγή,
κλειδί για τον τουρισμό

αίτερα στα περιφερειακά πανεπιστημιακά
τμήματα, με αποτέλεσμα πολύ μεγάλος
αριθμός αποφοίτων να μην εισαχθεί.
Υπολογίζεται ότι με βάση τις βαθμολογίες
των υποψηφίων, που ανακοινώθηκαν πριν
από λίγες ημέρες, θα προκύψουν κενές
θέσεις που υπολογίζονται σε τουλάχιστον
9.000 από το ίδιο το υπουργείο έως και
20.000 από άλλες εκτιμήσεις.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, καθώς μαθητές
ακόμη και με πολύ υψηλές βαθμολογίες
δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν στη
σχολή που προτιμούν, κάτι που θα συνέβαινε
τα προηγούμενα χρόνια. Όπως σημειώνουν
γονείς μαθητών και εκπαιδευτικοί σε σχετική
επιστολή τους: «Είναι προκλητικό να
υποβαθμίζεται ο κόπος ενός μαθητή

και να του υφαρπάζεται το δικαίωμα
να περάσει στη σχολή της προτίμησής
του, όχι γιατί δεν αρίστευσε, αλλά διότι
με αδόκιμες τεχνικές δημιουργήθηκαν
στρεβλώσεις οι οποίες οδηγούν στην αδικία
και στον αποκλεισμό».
Κάθε ημέρα δημοσιεύονται δεκάδες
επιστολές υποψηφίων, οι οποίοι ενώ συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό μορίων, ικανό
–υπό άλλες συνθήκες– να τους επιτρέψει
να φοιτήσουν στη σχολή της πρώτης τους
επιλογής, μένουν εκτός των τμημάτων επιθυμίας τους λόγω της ΕΒΕ. Μάλιστα το
θέμα επιστολής μαθητή, ο οποίος αν και
αρίστευσε με 20.988 μονάδες (17.898
μονάδες στα μαθήματα και 3.090 στο
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ΕΡΤ:
Η μουσική…
«Παίζει» με τους «πειρατές» η κυβέρνηση κοστίζει

Η πανδημία χτύπησε τη Forthnet

ΕΣΡ: Αντισυνταγματικό το καθεστώς στο ραδιόφωνο

4ΣΕΛ. 10

Θερμό φθινόπωρο στην Παιδεία
περιμένει τον Μητσοτάκη
Υπήρξε σχεδιασμός με ελκυστικές προσφορές;

Πόσοι τουρίστες ήρθαν τον Ιούνιο;
=Αριθμούς για τους ξένους που επισκέφθηκαν μέχρι

τώρα τη χώρα μας γιατί δεν δίνετε, κύριε Θεοχάρη;

Λούκα Κατσέλη: Έτσι μπορούμε
να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη
4ΣΕΛ. 12

Ακαδημία Αθηνών:

Σε κίνδυνο τα ερευνητικά προγράμματα
του Ιδρύματος Ιατρο-Βιολογικών Ερευνών
4ΣΕΛ. 14

Σουτάρουν...

Για την επιστροφή του
κόσμου στα γήπεδα
Ôου

ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΟΥΛΙΑ
Παλαίμαχου Διεθνή ποδοσφαιριστή
και προπονητή

4ΣΕΛ. 15

