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Βάσει πολιτικού σχεδιασμού που τέθηκε επί τάπητος επί υπουργίας Σάββα Αγγελίδη αποστρατεύθηκαν 
υψηλόβαθμοι αξιωματικοί για να γίνουν προαγωγές ημετέρων, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για τη θέση του 
υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Η «πλεκτάνη» αποκαλύφθηκε σε ανύποπτο χρόνο από το βήμα της 
Βουλής και επιβεβαιώθηκε με απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου. ΣΕΛ. 3

Για να καταληφθεί από 
ημέτερο η θέση υπαρχηγού

Αποστράτευσαν 15 συνταγμα-
τάρχες για να κενωθούν θέσεις

Πλήρης απογοήτευση  
στην ιεραρχία της Ε.Φ.

Δεν θα δουν τα παιδιά τους οι 
εγκλωβισμένοι τις γιορτές λόγω της 
απόφασης για καραντίνα 7 ημερών

ΣΕΛ. 3

Υπουργείο Παιδείας: Όσοι 
εκπαιδευτικοί δεν θέλουν την 
επιδότηση, να μην το λένε δημόσια…

ΣΕΛ. 8

Μια ώρα πριν τα μαθήματα θα ανάβει 
η θέρμανση. Τα υπόλοιπα αύριο σε 
νέα συνάντηση ΠΟΕΔ - γ.δ. ΥΠΠΑΝ

ΣΕΛ. 8

Οι «εκδόσεις Ατέχνως» ξεκίνησαν 
το ταξίδι τους. Υπόσχονται αξιόλογα 
μορφωτικά και ψυχαγωγικά βιβλία

ΣΕΛ. 9

Ούρσουλα και Τζόνσον έδωσαν 
χρόνο στις διαπραγματεύσεις 
προσδοκώντας ακόμα σε συμφωνία

ΣΕΛ. 11

700 ΠΑΚΕΤΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ξεκινά σήμερα η προετοιμασία των 
πακέτων που δίνει κάθε χρόνο το 
Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, με στόχο πριν τα Χριστούγεν-
να να παραδοθούν τα είδη πρώτης 
ανάγκης σε οικογένειες και ανθρώ-
πους που έχουν ανάγκη. Ωστόσο, 
η βοήθεια και η αλληλεγγύη δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα της φτώχειας αποτελε-
σματικά και τελεσίδικα. Χρειάζεται 
η κυβέρνηση να βελτιώσει ή να αλ-
λάξει την κοινωνική της πολιτική 
για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των ευάλωτων ομάδων.  ΣΕΛ. 7

ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΓΟΝΙΟΥΣ

Ή θα ζούσε με τα παιδιά της στο δρόμο ή θα αναζητούσε δουλειά για να τα ταΐσει. Η 
τακτική της ελεημοσύνης μπροστά στην κοινωνική κατακραυγή για τη μεταχείριση 
της μητέρας με τρία παιδιά, δεν δίνει ρηξικέλευθες λύσεις… ΣΕΛ. 6

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΟΡΑΝ Η ΑΕΚ
Οι «κιτρινοπράσινοι» ήταν καλύτεροι από τη Νέα Σαλαμίνα, την οποία κέρδι-
σαν με 1-0 και συνεχίζουν να ψαλιδίζουν τη διαφορά από την κορυφή. ΣΕΛ. 29

Κανονικά θα 
διεξαχθεί ο αγώνας 
της Ομόνοιας με την 
Πάφο

Ανούσιο και άνοστο 
το παιχνίδι στο 
«Τάσος Μάρκου»

ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ…  
ΕΔΩ ΟΥΔΕΝ ΜΕΜΠΤΟΝ!

Σοβαρό θέμα ηθικής και πολιτικής τάξης για 
την κυβέρνηση μετά από τη δημοσιοποίηση της 
λίστας παρόχων «χρυσών» διαβατηρίων από τη 

«Χαραυγή» εντοπίζει το ΑΚΕΛ. Η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ αποσείει ευθύνες. ΣΕΛ. 3

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑΤΙ 
ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ...

Κραυγή απόγνωσης από μικρομεσαίους. Μέ-
τρα στήριξης για εργαζόμενους και μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις θα ζητήσει αύριο από την 
Υπουργό Εργασίας ο Γενικός Γραμματέας της 
ΠΕΟ. ΣΕΛ. 7

ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ
η αναξιοκρατία στην Ε. Φρουρά


