Δεν είναι άβατο η αλλαγή του τρόπου Μετάληψης, λέει καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου

Πρόοδος η ικανοποίηση
των σύγχρονων αναγκών μας

ÓÅË. 9

Δίχασε η Θεία Κοινωνία
Εκκλησία και λαό...

ÓÅË. 5

Του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

= Το 67,7% πιστεύει ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω της Μετάληψης
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Με 18,9% ανεργία, κανείς δεν τους κάνει...

Μας λείπουν εργαζόμενοι και καλούμε από έξω να έρθουν;
ίγουρα θα πήρατε χαμπάρι τον... ντελάλη που
Σ
έβγαλε το Σαββατοκύριακο η κυβέρνηση
στους δρόμους της οικουμένης, καλώντας εργαζομένους γιατί έχουμε μεγάλη έλλειψη και οι
δικοί μας δεν μας φτάνουν...
Γελάτε σίγουρα... Νομίζετε ότι σας κάνουμε
πλάκα... Ότι δεν μπορεί να αληθεύει η κυβερνητική ανακοίνωση, αυτά που με την... ντουντούκα ζητάει ο ντελάλης, καλώντας ξένους ερ-

Δεν προλαβαίνεις
να ρυθμίσεις τα... παλιά και...

Ποια θα είναι η Ελλάδα μετά Πισσαρίδη
και σε πόσα χρόνια, κύριε καθηγητά;

= Ορατός ο κίνδυνος η Σύνοδος Κορυφής να
προσφέρει «δώρα» στην Τουρκία και όχι κυρώσεις
4ΣΕΛ. 6

Προκόπης Παυλόπουλος:

Συνομοσπονδιακή λύση σημαίνει έξοδο
της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το αντιδυτικό μένος του Ερντογάν, πλεονέκτημα
για την ελληνική εξωτερική πολιτική
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ .............................. Σελ. 6

Αλλοτρίωση της χώρας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
και σύμπραξη των ελληνικών κυβερνήσεων
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ .................................... Σελ. 7

Αγροδιατροφή: Το μέλλον
Του ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ ............................................ Σελ. 8

Να μπουν τώρα τα θεμέλια για μια βιώσιμη
ανάπτυξη για όλους
Του ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΣΗ ......................................... Σελ. 9

= Η πατρίδα μας έχει ποντάρει στην έκθεσή σας το αύριό της, μια καλύτερη ζωή
για τον λαό της, για όλα τα νοικοκυριά... Η Κύπρος μας ξέρει καλά τι εννοούμε…

Ώ

ρα να αρχίσετε να βάζετε από τώρα το χέρι στην τσέπη αν θέλετε να
δούμε άσπρη μέρα στη χώρα μας,
με βάση την έκθεση Πισσαρίδη. Για να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει, χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές αλλά και επενδύσεις 65 δισ. ευρώ στους κλάδους των
εξαγωγών προϊόντων, αλλιώς θα… μείνουμε στην ίδια τάξη!
Τα μειονεκτήματά μας, σύμφωνα με
την έκθεση, είναι:
= Το 97,4% των επιχειρήσεων (800.075)
είναι πολύ μικρές (0 – 9 άτομα προσωπικό).
= Το 48,5% των εργαζομένων δουλεύει σε επιχειρήσεις με έως 9 άτομα
προσωπικό.

= Το 28,7% των εργαζομένων είναι αυτοαπασχολούμενο.
= Το 66,6% των εργαζομένων δουλεύει
σε πολύ μικρές επιχειρήσεις – ποσοστό
υπερδιπλάσιο σε σχέση με την ΕΕ.
= Το σύνολο των εξαγωγών (αγαθών
και υπηρεσιών) ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 37,2% στην Ελλάδα και 65,5% σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τσεχία.
Το ερώτημα που γεννάται αυτονόητα
σε κάθε έλληνα πολίτη, σε κάθε νοικοκυριό, κύριε καθηγητά Χριστόφορε Πισσαρίδη, είναι:
= Ποια θα είναι «η επόμενη μέρα της
Ελλάδας και αυτονοήτως του ελληνικού

Δίκτυο κέντρων για μαζικά τεστ Covid-19
σε όλη την Ελλάδα και μετασχηματισμός τους
σε κέντρα εμβολιασμού

Ε

Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ........................... Σελ. 10

Ευθύνη όλων να μην ξεχαστεί η Σάμος
Του ΣΑΚΗ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗ ................................... Σελ. 12

Μέγαρα: Τόπος να σταματάς και όχι να προσπερνάς
Του ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ............................... Σελ. 12

Κρατική ενίσχυση Aegean
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................ Σελ. 14

Άσπονδοι γείτονες Βουλγαρία – Βόρεια Μακεδονία
Του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΤΩΙΔΗ ............................... Σελ. 14

Η πανδημική κρίση επέτεινε την ανάγκη για μια
νέα παραγωγική συνισταμένη με μέτρα αρωγής
και όχι αρρυθμίας στην αγορά εργασίας
ó. 13
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Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ ........................... Σελ. 14
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Η πρώτη αναμέτρηση για το
United Group

Ôïõ
ΓΙAΝΝΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠIΔΗ
Δρος των Διεθνών
Σχέσεων

νώ η ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ
του ΟΗΕ για το Κυπριακό Τζέιν
Χολ Λουτ φτάνει στη Μεγαλόνησο
την 1η Δεκεμβρίου, η Τουρκία βάζει
το μαχαίρι στον λαιμό του Προέδρου
και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην
ουσία επιδιώκει να επιτύχει την αναγνώριση του ψευδοκράτους μέσω
των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, και δη μερίδας των Αμμοχωστιανών. Αυτή είναι η εναλλακτική τουρκική πολιτική σε περίπτωση
που δεν την πετύχει μέσω της κυβέρνησης σε μια επικείμενη Πεντα-

Η παγίδα της Αμμοχώστου

Το θέμα της Αμμοχώστου είναι ευαίσθητο. Και εδώ είναι που θέλει χειρισμό ορθό:
Πρώτον, πρέπει να υιοθετηθεί η
πολιτική της πρόταξης, που σημαίνει
ότι η κ. Λουτ και ο ΓΓ του ΟΗΕ δεν

νοσοκομεία, όπου δεν ξέρει αν θα τη γλιτώσει, υπάρχουν και κάποιοι στους οποίους ο κορονοϊός άνοιξε δουλειές και βγάζουν λεφτά... αβέρτα!
Νέες δουλειές άνοιξαν και στη θέση
των παραδοσιακών καταστημάτων (σούπερ μάρκετ, καταστήματα ένδυσης και
υπόδησης, καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταβέρνες κ.λπ.), πολλά από
τα οποία κατέβασαν ρολά, ήρθε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ το γ΄ τρίμηνο
του 2020 αυξήθηκαν κατά 183% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
Ο τζίρος το α΄ εξάμηνο του 2020 ήταν 56,3
εκατ. ευρώ, όταν το 2016 ήταν μόλις 16,7
εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση... 300%!

Στον ΣΥΡΙΖΑ,
πάντως,
βλέπουν
κάλπες…

= Λόγω φθοράς της κυβέρνησης
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μερή. Η κυπριακή κυβέρνηση φοβάται τα χειρότερα. Από κινήσεις
προσάρτησης μέχρι κινήσεις αναγνώρισης του ψευδοκράτους από
χώρες που έχουν άριστες επαφές
με την Άγκυρα, όπως είναι το Αζερμπαϊτζάν.

την τραγωδία που ζει το κάθε σπίτι, με
τον καθένα μας να φοβάται μην... τραΣ
κάρει με τον ιό και έχει περιπέτειες με τα

Ανασχηματισμός
αντί κάλπες!

Βάζουν το μαχαίρι στον λαιμό του Αναστασιάδη

Στενάχωρες αλήθειες για τα εμβόλια

= Ο τζίρος του delivery φαγητού έχει
ξεπεράσει το μισό δισ. ευρώ, μόνο που
σε κλείνει στο σπίτι... οικογενειακώς...
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Πώς επιδιώκεται αναγνώριση μέσω Αμμοχώστου εάν δεν επιτευχθεί στην Πενταμερή

Του ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ .................................. Σελ. 10

Οι μεγάλοι κερδισμένοι
του κορονοϊού

Πάλι άλλαξε πλάνα ο Μητσοτάκης

Πανδημία και θρησκευτικά δικαιώματα
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ .................................. Σελ. 9
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Σφάζονται μεταξύ τους οι φαρμακευτικές εταιρείες

= Πάσχα και βλέπουμε αν θα έχουν... φτάσει στην Ελλάδα τα εμβόλια
= Στο τέλος θα την πληρώσουν οι άρρωστοι, στον βωμό του πλούτου,
και θα τη... γλιτώσει ο κορονοϊός!
Σåëίδα 10
= Το ξαναλέμε: Η ηγεσία της Ευρώπης να διαπραγματευθεί μια «λογική» τιμή
του εμβολίου αλλά και την ισχύ του απέναντι στον εχθρό της οικουμένης

Καίει το «ευρωπαϊκό χαρτί» έναντι
της Τουρκίας η κυβέρνηση!

Πρωταγωνιστές, όχι δορυφόροι

στη χώρα» και με την... επεξήγηση ότι «το μέτρο θα αφορά νέες θέσεις εργασίας». Καλά, δεν
φτάνουν εκεί στο Μαξίμου τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής; Δεν ξέρουν τι γρά-

για τα εμβόλια
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΟΥ .................................. Σελ. 4

βερνητική ανακοίνωση οι κυριακάτικες εφημερίδες. «Κίνητρα προσέλκυσης ξένων εργαζομένων στην Ελλάδα» ήταν ο τίτλος της «Καθημερινής», με υπότιτλο: «Μείωση φορολογίας
εισοδήματος 50% για 7 έτη εάν εγκατασταθούν

ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

Π

ριν καλά καλά ξεκαθαρίσει το... στοκ των
«κόκκινων» δανείων που έχουν όλες οι τράπεζες, προέκυψε νέα γενιά. Το... απόθεμα ανέρχεται σε 60 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αποκάλυψε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στη διαδικτυακή
συζήτηση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος ΑΕ και
ΕΠΕ με θέμα «Επιχειρήσεις, Τράπεζες και Ανάπτυξη».
Επισήμανε, μάλιστα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ότι το νέο αυτό πακέτο των 60
δισ. ευρώ «κόκκινων» δανείων αντιπροσωπεύει
σήμερα το 36% του συνόλου των δανείων, τη
στιγμή που ο αντίστοιχος δείκτης στην υπόλοιπη Ευρωζώνη βρίσκεται στο 2,6%.
Ο κ. Γιάννης Στουρνάρας υπογράμμισε ακόμη ότι δάνεια άνω των 20 δισ. ευρώ, τα οποία
αντιπροσωπεύουν το 20% των ενήμερων δανείων (ή 12,5% του συνόλου των δανείων),
έχουν τεθεί από τις τράπεζες σε καθεστώς ανα-
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γαζομένους να έρθουν για να καλυφθούν οι
ανάγκες που έχουμε... Και μάλιστα, θα έχουν
και μπόνους σημαντικά... Και για μισθό, όσα λεφτά θέλουν. Δυστυχώς, το παραμύθι είναι πέρα
για πέρα αληθινό. Πρώτη σελίδα είχαν την κυ-

αίωση
Πλήρης δικ ΟΝ»
του «ΠΑΡ

Ξεφύτρωσε νέα
φουρνιά «κόκκινων»
δανείων!

Γράφουν σήμερα στο «Π»

= Μήπως ξέρουν εκεί στην κυβέρνηση το ονοματεπώνυμό τους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν
σύμφωνα με τα ξένα αφεντικά; = Μόνο το όνομά τους λείπει από την προκήρυξη... = Τι σημαίνει η αφωνία της ΓΣΕΕ;

μπορούν να συγκαλούν την Πενταμερή όταν η τουρκική πλευρά δεν
αποδέχεται και δεν σέβεται τα σχετικά ψηφίσματα του Συβουλίου Ασφαλείας, είτε αυτά αφορούν την ανάκληση του ανοίγματος μέρους της
πόλης είτε νέα τετελεσμένα. Δεύτερον, στο θέμα της προσφυγής των
ελληνοκυπρίων Αμμοχωστιανών και
άλλων στα ειδικά δικαστήρια – ειδικές επιτροπές των Κατεχομένων, που
ανήκουν στην Τουρκία, θα πρέπει η
κυβέρνηση να ενημερώσει τους πο4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12

Πόσοι παίκτες θα χωρέσουν στην επίγεια συνδρομητική TV;
Μειώνει η ΕΡΤ το μπάτζετ για αθλητικές μεταδόσεις ΜέΡΑ 25…
Έτος ζημιών για την τηλεόραση το 2019

Radio!

Βαρύ το κλίμα για τον
Άδωνη στην κυβέρνηση
= «Στον πάγο» οι σχέσεις του
με τον Μητσοτάκη
4ΣΕΛ. 8

Με αυξημένους φόρους
και χρέη έρχεται το 2021!
Από κατασχέσεις...

Τέσσερις τράπεζες έχουν ακίνητα
αξίας 5,6 δισ. ευρώ!
4ΣΕΛ. 11

Λόγω της πανδημίας…

Στα 49 εκατ. ευρώ από 248 εκατ. ευρώ
μειώθηκε το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ!
4ΣΕΛ. 12

8,84 δισ. ευρώ ο τζίρος των 10
μεγαλύτερων σούπερ μάρκετ
4ΣΕΛ. 11

