Αποκάλυψη

ÓÅË. 10

Στόχος, η πολύφερνη νύφη, η κατάληψη του Κέντρου

Αρχίζει η καταβολή της μηνιαίας
Οι ύμνοι Χρυσοχοΐδη,
δόσης για την πρώτη κατοικία προάγγελος συγκυβέρνησης;

ÓÅË. 10

= Αντίθετο το Καραμανλικό στρατόπεδο

Η επιδότηση του Δημοσίου αρχίζει από το 90% της δόσης για το α’ τρίμηνο, μειώνεται στο 80% το β’ και πέφτει στο 70% το γ´
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5,7 δισ. δολάρια πόνταρε η εταιρεία του Γουόρεν Μπάφετ σε 4 φαρμακευτικές

Στον τζόγο των εμβολίων η ανθρώπινη ζωή...
= Τα κράτη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να διαπραγματευθούν την τιμή του εμβολίου και όχι οι λήσταρχοι – κερδοσκόποι, που έχουν Θεό τους το χρήμα...

κεί φτάσαμε... Η ανθρώπινη ζωή να γίνεται
ΕΚουτί
αντικείμενο άγριας κερδοσκοπίας...
ήρθε η πανδημία στις μεγάλες φαρμα-

κευτικές εταιρείες της οικουμένης. Ούτε... συμφωνία να είχαν κάνει με τον κορονοϊό. Δεν αποκλείεται να έχουν καθορίσει και το… ποσοστό

του στην τιμή του εμβολίου.
Είναι μεγάλος ο τζίρος... Ο κορονοϊός δεν έχει
αφήσει σπιθαμή γης σε ολόκληρο τον πλανήτη
όπου να μην έχει εξαπλωθεί... Και η ζήτηση για
εμβόλιο αυξάνει από τη στιγμή που καθημερινά πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των συναν-

θρώπων μας που πέφτουν στα χέρια του αδίστακτου εισβολέα.
Καμία «δύναμη πυρός» δεν έχει μπορέσει έως
τώρα να ανακόψει την προέλαση του ιού, που
δεν κάνει διακρίσεις... Με τους γιατρούς να δίνουν μέρα – νύχτα τη μάχη. Για να σώσουν ζωές...

Η αύξηση του αριθμού των άτυχων συνανθρώπων μας πολλαπλασιάζει την αγωνία σε κάθε σπίτι της Γης να μη χτυπήσει την πόρτα του ο
αδίστακτος εχθρός, που μέχρι τώρα δεν δείχνει
να υποχωρεί... Να μένει από πυρομαχικά… Εί-

Στο έλεος του κορονοϊού η χώρα - Αυξάνονται ραγδαία
κρούσματα, θάνατοι και διασωληνωμένοι

Ώρα να δει
και η Εκκλησία
τα του οίκου της...

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ

Τ

ούτη η εφημερίδα έχει σταθεί σε όλη τη διαδρομή της κοντά στην Εκκλησία, επισημαίνοντας όμως πάντα αποφάσεις και επιλογές που
δεν είναι προς όφελός της, αλλά αντίθετα εξυπηρετούν προσωπικές επιλογές, σπέρνουν ζιζάνια και κάθε άλλο παρά ενισχύουν την ενότητα. Και οι ευθύνες βαρύνουν την ηγεσία. Όπως
και η απουσία παρεμβάσεων όπου χρειάζεται,
όπου είναι αναγκαίες για τον χώρο, ο οποίος
αποτελεί το καταφύγιο του πιστού σε δύσκολες
στιγμές, όταν αναζητεί κάπου να ακουμπήσει.
Τελευταία τα σύννεφα πυκνώνουν... Και προέρχονται από συμπεριφορές που δεν συνάδουν
με τους λόγους από τον άμβωνα... Που δεν συμβαδίζουν με μέτρα τα οποία έχει επιβάλει η Πολιτεία για την προστασία της ζωής των πολιτών,
του κόσμου που ζει ή δουλεύει στη χώρα μας,
για την αντιμετώπιση των ανατροπών που έχει
προκαλέσει ο κορονοϊός.

= Υπό κατάρρευση το Εθνικό Σύστημα Υγείας = Άγνωστο αν και
πότε θα αρθεί το lockdown = Όλες οι ελπίδες στα εμβόλια
Σåëίδα 12
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Μαύρα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά θα κάνουν

Με την ανοχή Βερολίνου και Βρυξελλών

Κλιμακώνει τις προκλήσεις
κατά της Ελλάδας ο Ερντογάν!

Κύκνειο άσμα για την εστίαση...

Ο Τζορτζ Σόρος καταγγέλλει ενυπογράφως

= Από 6,06 δισ. ευρώ που ήταν ο τζίρος το 2019 έχει περιοριστεί στα 592,73 εκατ. ευρώ
= Τι θα γίνουν οι 225.089 εργαζόμενοι; Πώς θα θρέψουν τις οικογένειές τους;

Σύστημα κλεπτοκρατίας έχει στήσει
ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας!
4ΣΕΛ. 6

Γράφουν σήμερα στο «Π»

Ποιος φοβάται την ευθύνη;
Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ .................................. Σελ. 4

Προκλήσεις και προτεραιότητες
του νέου αμερικανού Προέδρου
Του ΝΤΟΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ............................. Σελ. 5

«Salus patriae suprema lex esto» (Υπέρτατος
νόμος η σωτηρία της πατρίδας)
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ .................................. Σελ. 5

Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Ιστορικά λάθη –
σύγχρονα προβλήματα
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ .............................. Σελ. 6

Η Κύπρος έχει ισχυρούς συμμάχους και μπορεί
να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ..................................... Σελ. 7

Διακυβέρνηση που λειτουργεί συγκεντρωτικά,
με συντηρητικές πολιτικές
Του ΚΩΣΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ ................................... Σελ. 8

Πολιτική κατευνασμού;
Του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΤΩΙΔΗ ................................. Σελ. 8

Ο ιός του καπιταλισμού έχει
και αυτός τη θεραπεία του
Του ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΟΛΤΙΔΗ .................................. Σελ. 10

8η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................. Σελ. 10

Τιμητική απόδοση ελληνικής υπηκοότητος
Του ΝΙΚΟΥ ΕΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ................................. Σελ. 10

Δ

εν φαίνεται να κάνουν γιορτές τα
μαγαζιά της εστίασης. Μικρά και μεγάλα... Τα πάντα προμηνύουν ότι δεν
θα κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον χώρο
της εστίασης, από τον οποίο ζουν τις οικογένειές τους, και μαζί όλοι εκείνοι που
παράγουν τα υλικά, όλα τα αγαθά της ελληνικής γης, για το πιάτο που σερβίρεται
στο τραπέζι. Στην ίδια μοίρα με τα εστιατόρια είναι και τα καφενεία και τα ζαχαροπλαστεία.
«Αποφασίζομεν και διατάσσομεν»...
Δίνοντας κάποια ψίχουλα...
Οι επιχειρήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών εστίασης είναι 82.408, με τον κύκλο εργασιών τους το 2019 να ανέρχεται
σε 6,06 δισ. ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο του
2020 ο κύκλος εργασιών ήταν 884,07
εκατ. ευρώ και το δεύτερο μόλις 592,73
εκατ. ευρώ, ούτε το ένα δέκατο του περσινού τζίρου. Πόσοι δουλεύουν στον κλά-

COVID-19: Και τώρα;
17 Νοεμβρίου 1973: ΕΜΠ – Κτίριο Γκίνη
Του ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟΥ ...................................... Σελ. 12

Σπουδές Supernova
Του Δρος Π. Β. ΤΣΑΚΛΗ .................................... Σελ. 14

Τα αδιέξοδα του κορονοϊού
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ .......................... Σελ. 14

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
ó. 13
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Του Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ................................. Σελ. 16
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Μπαίνει στον ανταγωνισμό
το Μακεδονία TV

Tου
Δρος ΜΑΡIΝΟΥ
ΣΙΖOΠΟΥΛΟΥ
Προέδρου
του Κινήματος
Σοσιαλδημοκρατών
ΕΔΕΚ (Κύπρου)

Το μεγάλο ξεπούλημα!

Μέσα σε 9 χρόνια
έγιναν 50 ιδιωτικοποιήσεις!

λούσια η δράση του ΤΑΙΠΕΔ – του Ταμείου ξεπουλήματος της δημόσιας πεΠ
ριουσίας, για να το πούμε με απλά λόγια!

Στα εννέα χρόνια ζωής του και τι δεν ξεπουλήθηκε. Σε ορισμένες περιπτώσεις
έναντι πινακίου φακής…
Συνολικά, μέχρι την 1η Ιουλίου έγιναν
50 ιδιωτικοποιήσεις – ξεπούλημα στην ουσία…
Συγκεκριμένα, για να μην τα ξεχάσουμε, ξεκίνησαν με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια έναντι 1,2 δισ. ευρώ και την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του
Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών με 1,1
δισ. ευρώ, την πώληση του 34% του ΟΛΠ
με τίμημα 673,6 εκατ. ευρώ, του 67% των
μετοχών του ΟΛΠ με 368,5 εκατ. ευρώ,
του 5% του ΟΤΕ με 282 εκατ. ευρώ, του
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

«Φουσκώνει το γαλάζιο κύμα»
των απογοητευμένων

Με το δόγμα «νόμος και τάξη»
προσπαθεί να μαζέψει
τους δεξιούς ο Κυριάκος
Τσίπρας: Απέτυχε
σε όλα ο Μητσοτάκης
= Να μην τον αφήσουμε να πάρει
ανάσα, το μήνυμα της Κουμουνδούρου
στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Ποιους ενοχλεί
η Φώφη Γεννηματά
= Οργή στη Χαριλάου Τρικούπη
για τις στημένες δημοσκοπήσεις
4ΣΕΛ. 8

Είμαστε στο όριο
«κόκκινου» συναγερμού
δο της εστίασης; Το 2019 οι εργαζόμενοι
με σχέση μισθωτής εργασίας ήταν 225.089.
Και μαζί με τα μέλη των οικογενειών των
ιδιοκτητών που βοηθάνε μπορεί να φτά-

νουν συνολικά τα 300.000 άτομα.
Όλος αυτός ο κόσμος πώς θα ζήσει,
κύριε πρωθυπουργέ;
Δίσκο θα βγάλει στους δρόμους;

Νέα άτυπη Πενταμερής για το Κυπριακό
Η

Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ .............................. Σελ. 12
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πρόσφατα εξαγγελθείσα από
τον ΓΓ του ΟΗΕ πρόθεση για
σύγκληση μιας νέας άτυπης
Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό, κατά το πρότυπο του Crans
Montana, και η αποστολή της κ. Λουτ
για να διερευνήσει τις προθέσεις
των εμπλεκομένων μερών και να
καθορίσει τη βάση μιας νέας προσπάθειας για την επίλυση του Κυπριακού, επαναφέρει στο προσκήνιο και το πλαίσιο των έξι σημείων
του κ. Γκουτιέρες.
Ως γνωστόν, το πλαίσιο του ΓΓ υπήρξε στο παρελθόν αντικείμενο αντι-

παράθεσης ακόμα και ανάμεσα σε
κυπριακά κόμματα ως προς το εάν
το περιεχόμενό του ήταν αυτό που
προφορικά ανέγνωσε ο ΓΓ στο δείπνο της 30ής Ιουνίου 2017 στο Crans
Montana ή αυτό που κατάθεσε ο κ.
Άιντα στις 4 Ιουλίου.
Όμως οι διαφωνούντες ως προς
το περιεχόμενο δεν αποδέχτηκαν
την πρόταση της ΕΔΕΚ να ζητηθεί
από τον ΓΓ να δώσει γραπτώς το
πλαίσιό του για να μην υπάρχουν
παρερμηνείες. Όταν μάλιστα θα αποτελέσει και τη βάση διαπραγμάτευσης με έναν απροσδιόριστο αντίπα-

λο, είναι ένας πρόσθετος λόγος να
είναι γραπτό.
Αυτό καθίσταται ως επιπρόσθετη αναγκαιότητα, καθώς οι συνομιλίες στο Crans Montana κατέρρευσαν λόγω της στάσης του τούρκου
ΥΠΕΞ και της επιμονής του «οι Ελληνοκύπριοι να ξεχάσουν το μηδέν
εγγυήσεις και μηδέν στρατεύματα».
Παρ’ όλα αυτά, ο ΓΓ του ΟΗΕ, στην
έκθεσή του, που ακολούθησε, πίστωσε την Τουρκία με εποικοδομητική στάση και επέρριψε την ευθύ-

Covid test σε όλο το προσωπικό της ΕΡΤ

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14

Ελεύθερο
το Cosmote
History
Κατέβασαν 250 «πειρατικές» ιστοσελίδες
Έξι εκατ. ευρώ στους εργαζομένους της πρώην Χ. Κ. Τεγόπουλος

= 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε
φτωχές χώρες δεν θα μπορέσουν
να προμηθευτούν το εμβόλιο
4Ôïõ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ

Δεύτερο lockdown θα βάλει
οριακά λουκέτα στις επιχειρήσεις
4ΣΕΛ. 12

Αυξήθηκαν κατά 3,599 δισ. ευρώ
οι οφειλές στην Εφορία

3.867.892 φορολογούμενοι
απειλούνται με κατασχέσεις
και πλειστηριασμούς!
4ΣΕΛ. 4

Έρχεται πλημμύρα νέων
«κόκκινων» δανείων...
4ΣΕΛ. 11

Στο φως όλα τα στοιχεία
της 1ης Έκθεσης «ΑΤΛΑΣ»

133.354 οι ληξιπρόθεσμες
αιτήσεις για τις κύριες συντάξεις!
= Στα 608.164.362 ευρώ η δαπάνη τους
4ΣΕΛ. 14

