
Πριν καλά καλά ξεκινήσει η μάχη για τις κάλπες,
άρχισαν να τρώγονται μεταξύ τους εκεί στη
Χαριλάου Τρικούπη. Τα μαχαίρια έχουν βγει και
ο πόλεμος είναι έτοιμος να ξεσπάσει. Κι αν ανάψει
η φωτιά, ο «εμφύλιος» δύσκολα θα αποτραπεί. 
Λάδι στη φωτιά έριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ –
ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης με την πρότασή του
να είναι… αμιγώς πολιτικό πρόσωπο ο πρωθυ-
πουργός, αλλά όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο
Αλέξης Τσίπρας. Και έγινε ο… χαμός! Ο Ανδρέας
Λοβέρδος σήκωσε το… γάντι και τα είπε έξω
από τα δόντια: «Όταν απορρίπτουμε πρόσωπα,
πρέπει και να προτείνουμε πρόσωπα, για να
έχουν ξεκάθαρη εικόνα οι πολίτες». 
Και αυτό ήταν μόνο η αρχή…
Η Χαριλάου Τρικούπη συνέχισε την κόντρα, λέ-
γοντας: «Είναι πολιτικά παράδοξο ο Ανδρέας Λο-

Ποιον πολιτικό προτείνει 
ο Νίκος Ανδρουλάκης 

για τη θέση του πρωθυπουργού; 

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Νέα μελέτη που πραγματοποίησε
το Κέντρο Έρευνας και Εκπαί-

δευσης στη Δημόσια Υγεία, την
Πολιτική Υγείας και την Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας (ΚΕΠΥ),
με συντονιστές τους καθηγητές
του Τμήματος Ιατρικής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης Ηλία Κονδύλη και Αλέξη
Μπένο, αναιρεί τους ισχυρισμούς
της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου Υγείας για περίπου 18.000
προσλήψεις στο ΕΣΥ στη διάρκεια
της πανδημίας. Η μελέτη διαπιστώνει

ότι οι προσλήψεις ήταν μόλις 7.223
και αυτές αφορούσαν επικουρικό
ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο δι-
οικητικό προσωπικό.
Σύμφωνα όμως με τους υπο-

λογισμούς των συνδικαλιστικών
φορέων γιατρών κ.λπ., για να κα-
λυφθούν οι ανάγκες στα νοσοκο-
μεία, όπως ορίζουν οι οργανισμοί
των νοσοκομείων, που συντάχ-
θηκαν επί υπουργίας Λοβέρδου,
απαιτούνται γύρω στα 30.000
άτομα. Ωστόσο, από τότε μέχρι σή-
μερα, στα περισσότερα νοσοκομεία

έχουν πλέον δημιουργηθεί νέα
τμήματα, ανεβάζοντας τις οργανικές
θέσεις ακόμη περισσότερο.
Η μελέτη που φέρει τον τίτλο

«Η εξέλιξη του Υγειονομικού Προ-
σωπικού στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ
πριν και κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας» αποτυπώνει τη σκληρή
πραγματικότητα που βιώνουν τα
νοσοκομεία του ΕΣΥ, με τις ελλείψεις
προσωπικού, την καθημερινή ερ-
γασιακή εξουθένωση γιατρών και
νοσηλευτών, δηλαδή «των ηρώων»
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Ζημιές 1,4 εκατ.ευρω 
για τον ΕΚΟΜΕ το2021
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Κωδικός 
«ενότητα»

και τέρμα

Τι θα δούμε στην ΤV  τη σεζόν 2023-2024

50.000 νέοι... πειρατές μέσα σε δύο χρόνια 
Κοντά στους 650.000 οι συνδρομητές της Cosmote tv

ΟΟΟΣΑ έχει χτυπήσει έγκαιρα την καμπάνα!
Μέχρι το 2035 η Ελλάδα, λόγω του μει-

ωμένου αλλά και γηρασμένου πληθυσμού
της, θα υποχρεωθεί να αυξήσει τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης κατά 1,5 χρόνο και μέχρι
το 2050 κατά συνολικά 2,8 έτη. Μάλιστα, ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
ισχυρίζεται ότι το 2030 η Ελλάδα θα έχει
πάρει από την Ιταλία μια «ανεπιθύμητη πρωτιά,
θα είμαστε η πιο γηρασμένη χώρα της Ευ-
ρώπης».
Έως το 2050 θα έχει διπλασιαστεί ο αριθμός

των συνταξιούχων που αντιστοιχούν σε κάθε
100 εργαζομένους. Ενώ το 1990 η αναλογία
ήταν 22,9 άτομα άνω των 65 ετών ανά 100
εργαζομένους, το 2020 η αναλογία βρέθηκε
στο 37,8 και το 2050 θα φτάσει στο 75. Εάν
δεν επιλυθεί το δημογραφικό πρόβλημα, το
2070 κάθε άτομο ηλικίας άνω των 65 ετών
θα αντιστοιχεί σε ένα –ίσως και λιγότερο–
άτομο σε ηλικία εργασίας (οικονομικά ενεργό). 
Με βάση μελέτη των πανεπιστημιακών Σ.

Ρομπόλη (ομότιμου καθηγητή του Παντείου

Εξομολογήσεις...
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Ôου
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΙΡΙΛΟ 
Βετεράνου Ποδοσφαιριστή 
του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ

Ο «Πρωινός Καφές»... 
στη σελίδα 16

Το χαρτί της σταθερότητας 
παίζει ο Αλ. Τσίπρας

Μόλις 7.223 οι προσλήψεις στο ΕΣΥ, 
ενώ υπάρχει ανάγκη για 30.000
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Και ξαφνικά, εκεί που είχαμε ποταμούς νερό
από τη μια άκρη της χώρας μας ως την άλλη,

μείναμε από καθαρό νεράκι. Αρκετές περιοχές
αντιμετωπίζουν πρόβλημα ποιότητας νερού! Και
μπαίνει το ερώτημα: Τι νερό θα πίνουμε πλέον;
Πάντως, όχι το γάργαρο νερό, εκείνο το δροσερό
που ανακούφιζε τη δίψα και δεν υπήρχε
η παραμικρή αμφιβολία για την ποι-
ότητά του. 
Απόδειξη, τα πρωτοσέλιδα των εφη-

μερίδων, όπου μπαίνει ευθέως το θέμα
της ποιότητας του νερού, που δεν είναι πια εκείνο
που πίναμε μέχρι πριν από λίγους μήνες και δεν

υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ήδη σε μεγάλα
τμήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης
καταγράφεται αυξημένη συγκέντρωση

χλωρίου και αλατότητα, κάτι που επηρεάζει
ακόμη και τη γεωργία, με τους αγρότες να έχουν
ξεσηκωθεί βλέποντας να μειώνεται η παραγωγή

τους και να χάνουν αρκετά χρήματα. 
Κατά… σύμπτωση (!), βγήκε στη φόρα και η

πρόταση για την ιδιωτικοποίηση του νερού, χωρίς
ποτέ μέχρι σήμερα να είχε τεθεί τέτοιο θέμα. Τυχαία
μπήκε στα πρωτοσέλιδα; 
Ποιοι να είναι, άραγε, οι «γνωστοί και μη εξαι-

ρετέοι», που έχουν πάρε – δώσε με κυβερνώντες
και υψηλά ιστάμενους και αναζητούν δουλειές
που φέρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ; 
Και, προφανώς, θα υπάρχει και αντιμισθία.

Εκλογές έρχονται, τα έξοδα είναι πολλά… Όλο
και κάποιο δωράκι θα υπάρξει…

= Διά χειρός Ουάσινγκτον 
η δήθεν πόρτα ευκαιρίας που βλέπει 

η Αθήνα στα ελληνοτουρκικά
4ΣΕΛ. 6

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ 

- Προοδευτική κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές

Πιστεύουμε στα 
Πρότυπα και Πειραματικά
Σχολεία, δυναμώνουμε
τον θεσμό με σύγχρονη
και δυναμική προοπτική
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Ôου
ΖΕΤΤΑΣ 

Μ. ΜΑΚΡΗ
Υφυπουργού Παιδείας

ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ
και αστάθεια
Η αυτοδυναμία που χάθηκε και τα σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας

Βόμβα στο Ασφαλιστικό το Δημογραφικό! 
Μέχρι το 2035 η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να αυξήσει τα όρια ηλικίας 

κατά 1,5 χρόνο και έως το 2050 κατά 2,8 έτη! 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

Σε αχαρτογράφητα νερά η χώρα μετά τις πρώτες εκλογές

Στροφή στην αγορά
μεταχειρισμένων
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Ο ενθουσιασμός 
της Αθήνας ξεπλένει την
τουρκική επιθετικότητα!

= Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ εργάζονται 84.230!

Eφαλτήριο για ακόμα καλύτερο αύριο
τα επιτεύγματα της τετραετίας στην οικονομία

Ανοίγουν δουλειές για τους ημέτερους...

Το νερό νεράκι θα πουν χιλιάδες νοικοκυριά 

ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÈÁÑÑÁËÅÁ

=Ποιοι κρύβονται πίσω από την ιδιωτικοποίηση του νερού, που θα βγάλουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ;

Οι κάλπες φέρνουν
αλλαγές στα media 
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Ο Βαρουφάκης κλείνει την πόρτα
σε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ!

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας
θα προτείνει ο Ανδρουλάκης
= «Όποιος οδηγήσει τη χώρα σε ακυβερ-
νησία θα χρεωθεί την ευθύνη», διαμηνύει

4ΣΕΛ. 3
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