
Το 2020 ήταν μια χρονιά μεγάλων προ-
κλήσεων για ολόκληρη την ανθρωπό-

τητα. Η πανδημία και οι τραγικές της συ-
νέπειες μετέβαλαν ριζικά τις ζωές όλων,
αναδεικνύοντας εκείνα που πραγματικά
έχουν αξία: την αλληλεγγύη, την ανθρω-
πιά και την προσφορά στον συνάνθρωπο.
Τις μοναδικές εκείνες αξίες που μπορούν
να κρατήσουν όρθια την κοινωνία μας σε
περιόδους μεγάλων κρίσεων, όπως αυ-
τή που βιώνει σήμερα η ανθρωπότητα.
Μέσα στο βαθύ αυτό σκοτάδι, τα πρό-

σωπα που κατάφεραν να ξεχωρίσουν τη
χρονιά που έφυγε ήταν τα πρόσωπα που
ενσαρκώνουν ακριβώς τις αξίες αυτές.
Αδιαμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα αυ-
τά ήταν η ελληνίδα Πρέσβης Καλής Θε-
λήσεως της UNESCO Μαριάννα Β. Βαρ-
δινογιάννη.
Το έργο της αναγνωρίστηκε διεθνώς

από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών, που απένειμε στην κ. Βαρδινο-

γιάννη την ύψιστη τιμή για την ανθρωπι-
στική προσφορά, το «Βραβείο Nelson
Mandela 2020». Πρόκειται για μια κο-
ρυφαία διάκριση για την Ελλάδα, καθώς
οι υποψήφιοι για το βραβείο ήταν σπου-
δαίες διεθνείς προσωπικότητες, προτει-
νόμενες από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ.
Με αφορμή τη σπουδαία αυτή διάκριση
για τη χώρα μας και τιμώντας τη για τις
εξαίρετες υπηρεσίες της προς την πα-
τρίδα και τις πράξεις φιλανθρωπίας, η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου επέδωσε στην κ. Βαρ-
δινογιάννη τον Μεγαλόσταυρο του Τάγ-
ματος της Ευποιίας. Μια διάκριση που
δεν έχει δοθεί σε καμία άλλη Ελληνίδα
μέχρι σήμερα.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριά-

κος Μητσοτάκης ανέθεσε στην κ. Βαρδι-
νογιάννη την Προεδρία της Διεθνούς Τι-

Στο έλεος του κορονοϊού έχει αφήσει η κυ-
βέρνηση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που

είναι κυριολεκτικά το οξυγόνο της Αγοράς. Πά-
νω από 200.000 μικρές και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις έχουν κατεβάσει ρολά. Κάτι που σημαί-
νει ότι χάθηκαν πολύ περισσότερες θέσεις
εργασίας. 
Η... ακτινογραφία των μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων φανερώνει τη μεγάλη πληγή που αι-
μορραγεί τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο δεν κλεί-
νει, αλλά αντίθετα τα λουκέτα πολλαπλασιάζονται,
το ίδιο και οι άνεργοι. 
Τα στοιχεία που παραθέτουμε δείχνουν την

κατάρρευση της μεσαίας τάξης, που αποτελεί

Η ακτινογραφία της οικονομικής 
κατάρρευσης τα λέει όλα 

Ο κορονοϊός βούλιαξε 
τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις...

Γράφουν σήμερα στο «Π»
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Πράσινο φως άναψε στην κυβέρνηση η Ολομέλεια 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το «σκάνδαλο Novartis»

Θα πληρώνουμε για τα γυρίσματα
των διεθνών παραγωγών!

= Να προχωρήσει σε όποιες ανακρίσεις κρίνει αναγκαίες, υπονοώντας ότι υπάρχει θέμα...

«Επιστροφές»
από το 

παρελθόν

Αυξάνονται και πληθύνονται τα χρέη
και οι οφειλέτες στην Εφορία! Αυτή είναι
η μόνιμη πορεία. Όσο κι αν ψάξεις προς
τα πίσω, ποτέ δεν είχαν λιγοστέψει τα χρέη
και οι οφειλέτες.
Αυτό έρχονται να επιβεβαιώσουν για

άλλη μια φορά τα στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. 
Οι οφειλέτες στην Εφορία έφτασαν στους
4.366.874, οι οποίοι συνολικά χρωστάνε
106,712 δισ. ευρώ. Τα... φρέσκα ληξι-
πρόθεσμα χρέη νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων σκαρφάλωσαν στα 4,939 δισ. ευ-
ρώ. Το δε δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου
2020 οι φόροι που δεν πληρώθηκαν ανήλ-
θαν σε 4,269 δισ. ευρώ! 

Σε μια άλλη δράση είδαν οι πολίτες την Πρόεδρο τηςΔημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Σε μια πε-
ριοχή της Αθήνας, όχι μακριά από το κέντρο, να μοιρά-
ζει ένα πιάτο ζεστό φαγητό σε ανθρώπους που τους λεί-
πει ακόμη κι αυτό...
Αυτή η εικόνα, να βάζει η ίδια το φαγητό στο κεσε-

δάκι, εξέπεμπε ένα μήνυμα από τη μια άκρη της χώρας
στην άλλη με παραλήπτες ΟΛΟΥΣ μας. Με πρώτο τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και όλους τους
πολιτικούς μας που έχουν κυβερνήσει και έχουν ζήσει
και οι ίδιοι τέτοιες σκηνές. Ότι υπάρχουν πολίτες της χώ-
ρας μας που το πιάτο τους είναι άδειο... Ενώ άλλοτε δεν
τους έλειπε το φαγητό... Βοηθούσε ο γείτονας, στην ίδια
αυλή ζούσαν... Σήμερα, όμως, έχει χαθεί και η «αυλή»...
Το πιάτο, όμως, που «σερβίριζε» η Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας στους αδύναμους συμπολίτες μας δεν ήταν
το μόνο σημαντικό. Το μήνυμα ήταν καίριο...
Ότι αυτή η γωνιά της Ευρώπης, το πιο ζηλευτό «οι-

κόπεδο» της περιοχής, που είναι πλούσιο σε όλα, έχει
φτάσει στο σημείο να λείπει το «πιάτο» από τους φτω-
χούς, τους ανήμπορους πολίτες της... Και να γίνονται
ζητιάνοι…
Το «πιάτο» που είναι χρέος εκείνου που κυβερνά να

το διασφαλίζει...

Με 4.838 θανάτους και 138.850
κρούσματα έκλεισε το 2020!

Ποδαρικό μάς έκανε την
Παρασκευή ο Αϊ-Βασί-

λης... Στο σακούλι του είχε
το 2021... Γενέθλια έχει η Ελ-
λάδα μας. Κλείνει 200 χρόνια ελεύθερης ζωής.
Με καλές μέρες αλλά και με πολέμους. Και με
τον τούρκο γείτονα να απειλεί. Μείναμε, όμως,
όρθιοι. Με τον Έλληνα να έχει βελτιώσει τη ζωή
του, αφήνοντας πίσω του το χθες, με τη σκέψη
να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη, που έφεραν δι-
χασμό και αλληλοσπαραγμό. Από τον οποίο χά-
σαμε χρόνια... Χρόνια που ήταν πολύτιμα και θα
έφερναν καλύτερες μέρες για τους πολίτες, αλ-
λά θα οδηγούσαν και στην ισχυροποίηση της κυ-

ριαρχίας της πατρίδας μας. Και εδώ ευθύνη με-
γάλη έχουν πολλοί από τους πολιτικούς μας και
πρωτίστως εκείνοι που είχαν στα χέρια τους το
τιμόνι της χώρας και έβαλαν την παραμονή τους

στην εξουσία πάνω από το συμφέρον της πατρί-
δας και του Ελληνισμού. 
Κάποιοι, με το δίκιο τους, θα πουν: «Χαλάς το

κλίμα, χρονιάρες μέρες...».

Το έχει ήδη «μαυρίσει», όμως, ο ξαφνικός επι-
σκέπτης μας, ο κορονοϊός, που έχει κλέψει ζωές
και έχει βυθίσει κάθε σπίτι, σπέρνοντας τον πα-
νικό σε όλη τη χώρα, με τον κάθε πολίτη της να
αγωνιά αν θα είναι παρών και αύριο στο προ-
σκλητήριο...
Ευτυχώς, σε αυτόν τον πόλεμο είμαστε όλοι

απέναντι. Ο εχθρός / ιός, όμως, έχει αποδείξει
ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος... Συνεχίζει να
αφαιρεί ανθρώπινες ζωές...
Από αυτήν τη μάχη δεν λείπει κανείς...
Δυστυχώς, όμως, σε όλα τα άλλα μέτωπα πέ-

ρα βρέχει... Κάθε κομματική «παρεούλα» έχει
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Στα σημαντικότερα πρόσωπα του
2020 η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη

«Εμβόλιο» 18,5 εκατ. ευρώ στην ενημέρωση
«Παίζει μπάλα» η United Group σε Ελλάδα και Βουλγαρία
Νέος γύρος αναμέτρησης Cosmote TV – Nova

Αποκάλυψη
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Η πορεία του εμβολιασμού θα κρίνει τον χρόνο των πρόωρων εκλογών

= Το τρίγωνο της αγωνίας: πανδημία, οικονομική κρίση και Ελληνοτουρκικά
= Γεραπετρίτης, Κικίλιας και Πέτσας ζητούν αλλαγή υπουργείου!
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= Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ψήφισαν την έξοδο από την ΕΕ και εδώ οι δικοί μας δεν μπορούν
να συμφωνήσουν σε μια κοινή γραμμή για τα ελληνοτουρκικά, ούτε καν για ένα δρομάκι!

Σåëίδα 8
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Αυτό κι αν είναι ποδαρικό

106,712 δισ. ευρώ
χρωστάνε 4.366.874
φορολογούμενοι!

Χωρίς μπούσουλα 
η κυβέρνηση στην καταιγίδα

των ελληνοτουρκικών 

Μπροστά σε απρόβλεπτες 
εξελίξεις βρίσκεται η Αθήνα
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Πήρε ό,τι ζητούσε και με πολλά δώρα από πάνω 

Ζηλεύεις τη Βρετανία

ÓÅË. 10

=Οι 10 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

«Στον αέρα» τα σχολεία ÓÅË. 4

ΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ…’21!
Δεν μπορεί να λείπει το «πιάτο» 

από τον ανήμπορο έλληνα πολίτη...
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Έλεος... Είναι δυνατόν; Κι όμως, είναι...
Για τι ποσό λέτε ότι έχουν καταχωρισθεί

στα κατάστιχα της ΑΑΔΕ 118.906 οφειλέ-
τες; Για μόλις 10 ευρώ (ΔΕΚΑ ολογράφως,
για να μην ειπωθεί ότι είναι λάθος). Και
το... αστείο του πράγματος είναι η... διευ-
κρίνιση ότι οι οφειλές αυτές (τα 10 ευρώ)
είχαν καταστεί... ληξιπρόθεσμες μετά τον
Νοέμβριο του 2019!

Κυνηγούν για χρέος 10 ευρώ
118.906 φορολογουμένους! 

Αυτό το μήνυμα έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

=20 δισ. ευρώ χάθηκαν από την λιανική! 
=Απόδειξη, η μεγάλη έλλειψη... 
λουκέτων για τις πάνω από 200.000 

επιχειρήσεις που έκλεισαν
=1,5 δισ. ευρώ μειωμένος 

ο τζίρος των εορτών  

= Τσίπρας: Στόχος, η αναγέννηση της πατρίδας

Τα εμβόλια άναψαν φωτιές 
σε κυβέρνηση και ΝΔ
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Μυρίζει μπαρούτι η Παιδεία
=Αναβρασμός στα πανεπιστήμια

4ΣΕΛ. 10

Μπόνους μέχρι 750 ευρώ τον μήνα
στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ

4ΣΕΛ. 12

=Που θα διπλασιάσουν την έκδοση
των εκκρεμών συντάξεων

Προετοιμάζεται 
για τη μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ

Μη χάσετε στη σελίδα 12:

Ο Καζαμίας του 2021


