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Απειλές και κλίμα τρομοκρατίας
στην Ακαδημία Αθηνών!

Ε
ίμαι Κύπριος, τα-
κτικό μέλος της
Ακαδημίας Αθη-

νών από το 1990, ο
γηραιότερος ακαδημαϊκός
και ο τρίτος κατ’ αρχαιότητα
εκλογής. Εκφράζω πάντοτε
ευθαρσώς τη γνώμη μου και
σιχαίνομαι την υποκρισία
που βασιλεύει στο Σώμα.
Μπορεί να μην άρεσε η θαρ-
ραλέα έκφραση των από-
ψεών μου στους συναδέλ-
φους, αλλά επί 20 και πλέον
χρόνια δεν δέχτηκα απειλές.
Τα τελευταία χρόνια, με την
εκλογή του κ. Β. Πετράκου
ως γενικού γραμματέα, δέ-
χτηκα τρεις απαράδεκτες
απειλές.
Η πρώτηπροήλθε από τον

ίδιο τον γενικό γραμματέα,
όταν εκδόθηκε το διαβόητο
Χρηστικό Λεξικό της Ακαδη-

μίας Αθηνών. Είμαι
ο μόνος ακαδημαϊ-
κός που ανακοίνω-
σα την εντύπωσή μου
γι’ αυτό και υπέδει-
ξα τα, κατά τη γνώ-
μη μου, μειονεκτή-
ματα του λεξικού
αυτού. Η άποψή μου
δεν άρεσε προφα-
νώς στον γενικό, ο
οποίος εμφάνιζε την
έκδοση του Λεξικού ως δικό
του κατόρθωμα. Στην πανη-
γυρική συνεδρία της Ακαδη-
μίας, στις 19 Δεκεμβρίου
2014, ο κ. Πετράκος από το
βήμα της Ακαδημίας είπε ότι
όσοι έχουν ασκήσει κριτική
στο Λεξικό είναι «άδικοι, άκρι-

Σίγουρα θα πείτε, μα μπορεί να είναιαλήθεια; Κι όμως, είναι. Μέχρι και
πάνω από έναν χρόνο πριν, το Δημόσιο
κάλυπτε τα έξοδα διαμονής των συνο-
δών των υπουργών και γενικά των κυ-
βερνητικών αξιωματούχων σε ξενοδο-
χεία μέχρι τριών αστέρων. Επίσης, υπήρχε
πλαφόν στη διάρκεια του ταξιδιού, που
δεν ξεπερνούσε τις 60 ημέρες. 
Όλα αυτά άλλαξαν με τον νόμο

4410/16, το άρθρο 67 του οποίου έφε-
ρε ανατροπές. Οι υπουργικές κουστω-

δίες μπορούν, και με τη βούλα του νό-
μου, να απολαμβάνουν τις πολυτελείς
υπηρεσίες των πεντάστερων ξενοδο-
χείων στα οποία διαμένουν οι πολιτει-
ακοί άρχοντες, και μάλιστα για όσο χρό-
νο απαιτηθεί! Και αυτό σε μνημονιακούς
καιρούς, με τις συντάξεις να έχουν πε-
τσοκοπεί σε ποσοστό πάνω από 50%,
τους μισθούς να έχουν γίνει σχεδόν φι-
λοδώρημα και τους φόρους να μην έχουν
σταματημό. Με τη ρύθμιση καταργήθη-
κε το όριο των 60 ημερών που παγίως

ίσχυε και πλέον τα πρόσωπα που θα συ-
νοδεύουν έναν υπουργό μπορούν να
ταξιδεύουν όσες φορές θέλουν και να
διαμένουν σε ξενοδοχεία πολυτελείας,
με το κορόιδο το Ελληνικό Δημόσιο να
πληρώνει. 
Η αλλαγή αυτή, υπέρ των πεντάστε-

ρων, έγινε με εκπρόθεσμη τροπολογία
στον νόμο 4410/16, το περιεχόμενο του
οποίου δεν είχε καμία απολύτως σχέ-
ση, αναφερόταν στην καταπολέμηση της

Σε αχαρτογράφητα νερά η χώρα μετά τον Αύγουστο

Διαβάστε ακόμα στο «Π»
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Η Δημοκρατία στον τόπο μας αργο-
πεθαίνει και θα λέγαμε ότι βρίσκεται
στην «εντατική». Ο παρηκμασμένος
πολιτικός κόσμος κατέστη αναξιόπι-
στος, βουτηγμένος στην ανυποληψία
και στην ανικανότητα να προασπίσει
τα εθνικά δίκαια, αποδεχόμενος πλει-
στηριασμούς και άλλα επαίσχυντα μέ-

τρα που στρέφονται εναντίον των αδυνάμων, αλλά
και μολυσμένος μέσα στη σκανδαλολογία. Ο κόσμος
δεν πιστεύει τίποτε πλέον από όσα λένε οι πολιτικοί.
Ο Σαίξπηρ, ο εξοχότερος «καθρέφτης» του καιρού
και του τόπου του, ζωντάνεψε την κατάσταση που επι-
κρατούσε εκεί στα 1608 με τα λόγια του Μάκβεθ:
«Και πια κανένας ας μη δίνει πίστη στα δολερά δαι-
μόνια που πλανούνε με διπλονόητα λόγια τους αν-
θρώπους! Και κρατούνε το λόγο τους σε κείνο που
μας τάζουν μονάχα για τ’ αυτιά μας, και τον πατούν
για τις ελπίδες που μας δίνουν…». 
Μετά από 410 χρόνια, τα λόγια του Μάκβεθ γί-
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Ο στόχος
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Νέοι συνδρομητές λόγω Cosmote TV – Vodafone
Φοροεπίθεση στα media, φοροανοχή στους κολοσσούς του internet!

Χρεώνουν ακόμα και τους καφέδες στην ΕΡΤ…

Σε καθεστώς ομηρίας και κηδεμονίας επιδιώκει 
να θέσει ο Ερντογάν την Ελλάδα και την Κύπρο

ÄéáâÜóôå óôéò

Έπνιξαν το Mega

Με απλή αναλογική 
οι δημοτικές εκλογές

Κ. Πουλάκης, γεν. γραμματέας υπ. Εσωτερικών:

Χωρίς πεντάστερο δεν ζουν οι συνοδοί υπουργών! 
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Το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ
δεν είναι μόνο πολιτικό

Δεν μπορεί κανένας Έλληνας να μην ανη-
συχεί με την αρπαγή με τόση ευκολία των

δύο στρατιωτικών μας από τους Τούρκους στο
προκεχωρημένο φυλάκιό μας στον Έβρο. 

Είναι δυνατόν να πιαστήκαμε στον ύπνο; 
Να ήταν αποτέλεσμα χαλάρωσης; Με το σκε-

πτικό ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτε; Ότι

η σκοπιά είναι ρουτίνα; Και τώρα τρέχουμε...
Κατόπιν εορτής... Και αφού... εξοπλίσαμε τον
πολεμοχαρή Ερντογάν με ομήρους τους δύο
στρατιωτικούς μας, τον οποίο φέραμε τον Δε-
κέμβρη εδώ με τιμές και τον στείλαμε, μάλι-
στα, και στη Θράκη να κάνει... επιθεώρηση, τώ-
ρα μας κάνει γυμνάσια. Το ότι από προχθές

υπερπολλαπλασιάστηκαν οι περιπολίες και ενι-
σχύθηκε ο εξοπλισμός στον Έβρο τι άλλο από
ομολογία αποτελεί για το ότι η Άμυνά μας στην
κρισιμότερη περιοχή της χώρας, με τον Σουλ-
τάνο να απειλεί κάθε μέρα και να λέει για τη
Θεσσαλονίκη ότι είναι «τα σύνορα της καρ-
διάς του», δεν ήταν αυτή που έπρεπε, για να

είναι απροσπέλαστη απέναντι στην όποια προ-
βοκάτσια του γείτονα; Όταν, μάλιστα, έχει δώ-
σει... δείγματα των σχεδιασμών του με τους
δύο «εμβολισμούς» πλοίων του Πολεμικού
Ναυτικού μας και του Λιμενικού. Και όταν μας
έχει χτυπήσει το καμπανάκι ο αμερικανός πρέ-
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=Και τώρα τρέχουμε, κατόπιν εορτής, να πολλαπλασιάσουμε τις περιπολίες και να ενισχύσουμε τον οπλισμό, με τον πολέμαρχο Ερντογάν να εκβιάζει 
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ΘΕΡΜΟΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
- Παίζει το παιχνίδι της Γερμανίας και θέλει 

να μείνει στο πρόγραμμα με το ok του Βερολίνου 
- Στο στόχαστρο οι τράπεζες για 

τα stress tests, ότι δεν είναι αξιόπιστα 

Υπάρχουν δικαστές, 
που αρνούνται να γίνουν 
εκτελεστικά όργανα 

των δανειστών

Γαλάζιος εμφύλιος για
τον Δήμο της Αθήνας
Άσφαιρα πυρά Κυριάκου
κατά των τριών υπουργών!

Καταγγέλλει με άρθρο του στο «Π»
ο ακαδημαϊκός Νικόλαος Κονομής

«ΗΔικαιοσύνη είναι το οχυρό της Δημοκρα-
τίας», είχε πει ο Γεώργιος Παπανδρέου, που

έμεινε στην Ιστορία ως ο «Γέρος της Δημοκρατίας». Και
το επιβεβαιώνουν πολλοί δικαστές σήμερα στην πρά-
ξη, με τις αποφάσεις τους, ακόμη και κόντρα στα Μνη-
μόνια, αρνούμενοι να γίνουν εκτελεστικά όργανα των
δανειστών, οι εντολές των οποίων έχουν στόχο τη ζωή
των ελλήνων πολιτών. 
Το είδαμε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας που υποχρεώνουν την κυβέρνηση να επι-
στρέψει το 50% των αναδρομικών από τις περικοπές
που είχαν επιβληθεί στους στρατιωτικούς. 
Αφορμή, όμως, για αυτές τις γραμμές μάς δίνει πρό-

σφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμα-
λιάδας, με την οποία από δάνειο ύψους 376.264,85
ευρώ διαγράφει τα 340.529,87 ευρώ. Δηλαδή, κάτι
παραπάνω από 90% «κούρεμα»! Και η δανειολήπτρια
θα καταβάλει στις τράπεζες 35.739,98 ευρώ σε δό-
σεις, την καταβολή των οποίων καθορίζει ο δικαστής. 
Συγκεκριμένα, για μία πενταετία η γυναίκα θα κα-
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Οι τέσσερις 
ισχυροί στην TV

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

στρωνει τοΔΝΤ! 

τοι, μίζεροι και θα τους φάει
το μαύρο σκοτάδι». Η απει-
λή αυτή απευθύνεται σε μένα,
γιατί ουδείς ακαδημαϊκός τόλ-
μησε να αναφερθεί στο Λεξι-

κό. Όταν πληροφορήθηκα την
απειλή, σχολίασα το γεγονός
στην Ολομέλεια και συνεχά-
ρην μάλιστα την Ακαδημία για

= Με τροπολογία-σκάνδαλο, όχι μόνο θα μένουν σε πεντάστερο αλλά καταργείται και 
το πλαφόν των 60 ημερών και πλέον θα μπορούν να ταξιδεύουν όσες μέρες θέλουν 
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= Όπως ο πρόεδρος του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, που «κούρεψε»

το δάνειο μιας νοικοκυράς, ύψους
376.264,85 ευρώ, κατά 340.529,87 ευρώ!

Κερδισμένες τελικά 
θα βγουν οι αγορές 
από την κόντρα 

Μαξίμου – Στουρνάρα!

Όσο κρατάει...

Συνωστισμός υποψηφίων

óåë. 8

Ο ηρωικός ναύαρχος Λυμπέρης
ξετινάζει τον Πάγκαλο 
για τις μεγάλες ψευτιές που
έγραψε για την κρίσιμη νύχτα 
στα Ίμια το 1996 óåë. 6

= Έχασε κατά κράτος στην αναμέτρηση 
με τον Τσίπρα

= «Εδώ είμαστε, διαφορετικά ξέρουμε 
να είμαστε και απέναντι», διεμήνυσε óåë. 9

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός
μπορεί να σώσει πάρα 
πολλές επιχειρήσεις, αν...

óåë. 2

Τρύπια η Άμυνά μας στον Έβρο; 

Ο ΤΟΜΣΕΝ 
ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΚΛΑΡΙ,
ΣΤΗΝΕΙ ΕΝΕΔΡΑ...

Κανείς δεν φταίει για την αρπαγή των δύο στρατιωτικών μας; 

Τον Οκτώβριο του 2019 θα στηθούν οι κάλπες ÓÅË. 9 ÓÅË. 7

«Γκρίζες ζώνες» 
στο Αιγαίο δεν υπάρχουν

Παυλόπουλος προς Ερντογάν:

Στην τελική φάση το φλερτ

«Μαξιλαράκι» ο Θεοδωράκης
του Aλέξη Τσίπρα!
= Προσπαθεί να δει πώς θα διασωθεί

Βάζει μπρος η βιομηχανία 
κατασχέσεων...

óåë. 15

Από τα δισεκατομμύρια των
λιστών μόλις 61,5 εκατ. ευρώ
εισέπραξε το Δημόσιο!

Εγκρίθηκαν 113.680 
κύριες συντάξεις και 38.700
επικουρικές

Από τις 241.669 αιτήσεις

= Η διοίκηση του ΕΦΚΑ «καρφώνει» το υπουργείο Εργασίας
óåë. 14


