
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος ή ο
πρόεδρος της Super League και του Ολυμπιακού
Ευάγγελος Μαρινάκης;

Και επειδή πολλές… αλήθειες δεν υπάρχουν,
τουλάχιστον ας εστιάσουμε στην αλήθεια εκείνη
που δεν αμφισβητείται, δηλαδή ότι και οι έξι
ομάδες που συμμετέχουν στα πλέι οφ έχουν
συμφωνήσει στην ανάγκη μετάκλησης ξένων δι-
αιτητών.

Το ίδιο, άλλωστε, συνέβαινε και στο απώτατο
παρελθόν, αλλά για μεμονωμένους κρίσιμους
αγώνες.
Το πρώτο συμπέρασμαείναι ότι δεν νοούνται

δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόσο για λόγους
αρχής όσο και γιατί όλες οι ομάδες… κάτι διεκ-
δικούν!
Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι στη συνάντηση

των δύο ανδρών, προφανώς, και ο πρόεδρος της
ΕΠΟ (εκών… άκων) αποδέχθηκε τη βοήθεια της
Super League στην… προσπάθεια μετάκλησης

Τελικά, ποιος λέει αλήθεια;
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Λάθη, παραλείψεις, ελλιπής
σχεδιασμός, ανεπαρκής εκπαί-
δευση προσωπικού, λανθασμένες
τιμολογήσεις στους ασθενείς,
αναποτελεσματική λειτουργία
και κακή διαχείριση του υγει-
ονομικού και τεχνολογικού εξο-
πλισμού των δημόσιων νοσο-
κομείων είναι μερικά από τα
σημαντικά ευρήματα των ελε -
γκτών του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που περιλαμβάνονται στη σύνοψη
των εκθέσεων θεματικών ελέγ-
χων που ανακοίνωσε πριν από

λίγες μέρες το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο. Στον τομέα της Υγείας, τα
πορίσματα των ελεγκτών διε-
ρευνούσαν τα παρακάτω ερω-
τήματα: Ποια ήταν η απόκριση
δέκα νοσοκομείων του ΕΣΥ στην
αυξημένη ζήτηση κλινών εντα-
τικής θεραπείας, αμέσως μετά
την εκδήλωση της πανδημίας;
Τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια
αποτελούν αξιόπιστο σύστημα
τιμολόγησης νοσηλίων, εξυπη-
ρέτησαν τους στόχους της εισα-
γωγής τους; Είναι ικανοποιητική

η διαχείριση του υγειονομικού
υλικού και του ιατρικού εξοπλι-
σμού των δημόσιων νοσοκομεί-
ων; Λειτουργεί σωστά το Πρό-
γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»;
Η αποτελεσματικότητα 
του ΕΣΥ στην πανδημία
Η πανδημία ανέδειξε, όπως προ-
κύπτει από τα νοσοκομεία που
ελέγχθηκαν, αδυναμίες του δη-
μόσιου συστήματος υγείας, τόσο
σε οργανωτικό επίπεδο όσο και
σε επίπεδο χρόνιας ανεπάρκειας
ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Παρά την προσπάθεια που
καταβλήθηκε για την προσήκουσα
προπαρασκευή του δημόσιου
συστήματος υγείας, τα επιχει-
ρησιακά σχέδια των νοσοκο-
μείων δεν περιλάμβαναν 
ποσοτικούς στόχους και προ-
βλέψεις για την εξασφάλιση
των αναγκαίων μέσων προς
αντιμετώπιση της αυξημένης
ζήτησης κλινών εντατικής θε-
ραπείας. Μολονότι ο αριθμός
των κλινών εντατικής θεραπείας
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Παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης
η μη κάλυψη των συνθηκών στα

στρατόπεδα προσφύγων
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Γι’ αυτό 
αντέχει 

ο Παναθηναϊκός

και τέρμα

Και νέες αλλαγές εν όψει της εισόδου της United Media στην ελεύθερη τηλεόραση

Έγκριση 150.000 ευρώ για τη συμμετοχή της ΕΡΤ στην 67η Eurovision

Χαμηλή η απήχηση των συνεντεύξεων
των πολιτικών αρχηγών

Επενδυτές σε ΑΝΤ1+ και ΑΝΤΕΝΝΑ Ελλάδος

Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να δίνουν προ-
βάδισμα στη ΝΔ, όμως η απόσταση

μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων κάθε
άλλο παρά αποθαρρυντική είναι για τον
ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω
και το κόμμα του οποίου ηγείται ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, να μην
κόψει πρώτο το νήμα. 

Όλα, πάντως, τα γκάλοπ (Metron Analysis,
GPO, Marc, ΜRB και Pulse) φέρνουν πρώτη
τη ΝΔ, με το ποσοστό της να κυμαίνεται από
26,3% μέχρι 29,6%. Η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ
είναι από 5,8% μέχρι 4,6%, διαφορά που
«παίζεται» και μπορεί να έρθουν τα πάνω
κάτω. 

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είναι σταθερά πάνω
από το 9%, το δε ΚΚΕ είναι στο 6,7% (GPO).
Η Ελληνική Λύση είναι πάνω από το 3,5%
και φτάνει μέχρι το 4,5%, το δε ΜέΡΑ25
έχει ανώτατο ποσοστό 3,9% (MRB) και οι
Έλληνες 4%.

Στη ΝΔ η Metron Analysis δίνει 26,3%, η
GPO 29,5%, η Marc 29,6%, η MRB 27,4%

Εξομολογήσεις...
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Ôου
ΧΟΥΑΝ ΡΟΤΣΑ 
Προπονητή 
του Θεσπρωτού

Ο «Πρωινός Καφές»... 
στη σελίδα 16

Οι κόκκινες γραμμές 
του Ν. Ανδρουλάκη

Αποκαλυπτικό το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την Υγεία

Το ΕΣΥ αναποτελεσματικό στη διάρκεια της πανδημίας!

ÓÅË. 9ÓÅË. 9
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Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα σαν την Ελλάδα,με τον αγώνα ζωής που έχει κάνει, ξεκινώντας
από τα βάθη της Ιστορίας της. Ποτέ δεν παραδόθηκε
η πατρίδα μας. Πάλευε μέρα – νύχτα, πολεμούσε
για να έχει το καλύτερο, το πιο όμορφο «οικόπεδο»
στην οικουμένη. Για να παραμείνει ο λαμπαδηδρόμος.
Να σπείρει προς κάθε κατεύθυνση την ελληνική
ταυτότητα. Νους υγιής, που γεννά
ιδέες, χτίζει φιλίες, προχωρά χωρίς
να κοιτάζει πίσω. Κάθε γενιά φέρνει
στη ζωή το δικό της «αύριο». Καταθέτει
τη δική της συμμετοχή, τη δική της προσφορά.
Παλεύει για να κόψει πρώτη το νήμα. Και να πα-

ραδώσει τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά, που θα
επενδύσει στο δικό της όραμα, με στόχο σκαλί

σκαλί η Ελλάδα να ανέβει στο βάθρο.
Με όλο το γήπεδο να χειροκροτεί. 
Τίποτα δεν έρχεται μόνο του.
Ο αγώνας είναι καθημερινός. Στο χέρι

μας είναι να κερδίσουμε το «μετάλλιο». Αυτός
πρέπει να είναι ο πόθος, η πρόκληση για την κάθε

νέα γενιά. Το ΑΥΡΙΟ εξαρτάται από εμάς. 
Και μην ξεχνάτε…
Τίποτα δεν χαρίζεται…
Κατακτιέται…
Στο χέρι μας είναι…
Ο τίτλος τα λέει όλα…
202 χρόνια ελεύθερης ζωής δεν ήρθαν μόνα

τους. Παλεύεις, αγωνίζεσαι, τρέχεις…

Και στο τέλος σε περιμένει το δάφνινο στεφάνι! 
Από εσένα και μόνο εξαρτάται…
Και να μην ξεχνάμε…
Έχουμε το καλύτερο «οικόπεδο» της Γης…

Κοστίζει, όμως, αρκετά ακριβά. Η γαλάζια θάλασσά
μας, τα διαμαντένια μας νησιά είναι το όνειρο, το
όραμα του κάθε νέου επισκέπτη. 
Το χάρισμα του Ύψιστου Προστάτη μας…

= Στήνουν νέα παγίδα 
στην Κυπριακή Δημοκρατία

= Συνήγορος της Τουρκίας ο Δένδιας;
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Εφικτός ο στόχος της νίκης στις εκλογές

Τι σχεδιάζουν στη Χαρ. Τρικούπη 
για την επόμενη μέρα

Εποχή δημιουργικού
εκσυγχρονισμού για
την ελληνική αμυντική

βιομηχανία
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1821: 202 χρόνια ελεύθερης ζωής…

Ôου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΑΡΔΑΛΙΑ
Υφυπουργού 
Εθνικής Άμυνας

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Επιτυχία της Δημοτικής 
Αρχής Μιχαλάτου το Μουσείο

«Γεράσιμου Σκλάβου»
4ΣΕΛ. 4

ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÈÁÑÑÁËÅÁ

ΤΡΙΠΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
στα σχέδια του Μητσοτάκη
= Οι όροι του Ν. Ανδρουλάκη μπλοκάρουν τη συνεργασία Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ

= Αγωνία στην κυβέρνηση για την επόμενη μέρα

Μάχη μέχρις εσχάτων ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ 
= Στο 4,1% η διαφορά = Αυξάνονται ραγδαία οι αναποφάσιστοι 

Εδέησε να έρθει η αύξηση 
του κατώτατου μισθού!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5

Αυτοδυναμία γιοκ και στις δεύτερες κάλπες δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

= Και συνεχίζουμε στην ίδια ρότα, χωρίς συμβιβασμούς, με έναν και μόνο στόχο: μια σύγχρονη πατρίδα, που δεν θα μοιάζει με καμία άλλη 

Οι νέοι γυρίζουν την πλάτη
στο πολιτικό σύστημα

= Αγωνία στα κόμματα εν όψει εκλογών
4ΣΕΛ. 5

Αθήνα – Λευκωσία

Ο κίνδυνος μετατροπής 
της αλληλεγγύης για τους 
σεισμούς σε πολιτική 

κατευνασμού έναντι της Τουρκίας!
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Απόλυτη ρήξη 
Τσίπρα – Ντογιάκου

Ο ΕΦΚΑ δεύτερος
μεγαλύτερος 
ιδιοκτήτης 
της χώρας
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=Παραμένουν οι δυσλειτουργίες και οι παθογένειες
=Τα νοσοκομεία δεν γνωρίζουν τα πραγματικά αποθέματα υλικών που διαθέτουν
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«Σκληρό ροκ» 
μέχρι τέλους από τον ΣΥΡΙΖΑ
Μη αναστρέψιμη η κατάσταση για την κυβέρνηση, λένε στην Κουμουνδούρου


