Οι ώρες που μίκρυναν την Αμερική

ÓÅË. 10

Στο φως όλο το παρασκήνιο

ÓÅË. 12

Τι κρύβει το «άδειασμα» Βρούτση
Το σοκ στο Καπιτώλιο και
οι συνέπειες για την περιοχή μας και η τοποθέτηση Χατζηδάκη
= Η απουσία ισχυρής κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον πρέπει να σημάνει συναγερμό στην Αθήνα

=Μπαίνουν στο… ψητό οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες!
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Δεν είναι τυχαία η σύμπλευση Μητσοτάκη – Τσίπρα...

Βρήκαν τον εχθρό, για όλα φταίει η Εκκλησία!
ÅÁ
ÈÁÑÑÁË
ÊÏÕÑÇ
ÔÏÕ MÁÊÇ

κλησία! Επιτέλους, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση συμφώνησαν
σε κάτι, ανακάλυψαν τον κοινό εχθρό. Είναι η
Εκκλησία. Αυτή μπλοκάρει τις... καλοπροαίρετες
αποφάσεις της κυβέρνησης, σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη και χθες του Αλέξη Τσίπρα.

Έρχεται η δική μας ώρα –
Υπάρχει προοδευτική διέξοδος

Ώρα για
ριζική αλλαγή
του πολιτικού
χάρτη

Άρθρο της ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ - Σελ. 9

Σπάσαμε όλα τα ρεκόρ...

Στα 338 δισ. ευρώ
το δημόσιο χρέος!
= Μόνο το ιδιωτικό ληξιπρόθεσμο χρέος
ξεπέρασε τα 240 δισ. ευρώ – Μόλις 31
δισ. τα ταμειακά διαθέσιμα!

Σ

τα μαύρα κατάστιχα βρίσκεται η ελληνική οικονομία με το κλείσιμο του 2020 και η σκυτάλη που παίρνει στα χέρια του το 2021 είναι πάρα πολύ βαριά... Τα νούμερα είναι εφιαλτικά:
Ξεπερνά τα 240 δισ. ευρώ το ιδιωτικό ληξιπρόθεσμο χρέος, στο οποίο θα πρέπει να προστεθούν και οι οφειλές μεταξύ ιδιωτών, το ύψος των
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Πού θα φθάσουμε...

Στο κινητό ταυτότητα
και άδεια οδήγησης!
4ΣΕΛ. 9

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Το βαθύ γραφειοκρατικό κράτος «πνίγει»
τις λύσεις χρόνιων προβλημάτων στο Χαλάνδρι
Του ΣΙΜΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ .......................................... Σελ.4

Έμφαση στο κοινωνικό αποτύπωμα της Δικαιοσύνης
Του ΚΩΣΤΑ ΤΣΙΑΡΑ ............................................. Σελ.5

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξωτερικές
εξελίξεις το νέο έτος
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ............................... Σελ.6

Παρίσι 1851 – Ουάσινγκτον 2021:
Τραγωδία και φάρσα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ..................................... Σελ.6

Η μεταναστευτική πολιτική
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ .............................. Σελ.6

Η μεγάλη αναταραχή στις ΗΠΑ
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ...................................... Σελ.7

Ο χαμός με τα εμβόλια αδικεί την Ευρώπη
Του ΜΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΑΚΗ ....................................... Σελ.8

Η Δημοκρατία δέχεται επίθεση
Του ΘΕΑΝΩΣ ΦΩΤΙΟΥ .......................................... Σελ.9

Μια άρρωστη, αγιάτρευτη κατάσταση
που δεν παίρνει... ούτε από εμβόλιο
Του ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ................................... Σελ.12

Η Σαλαμίνα βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμη
καμπή της ιστορίας της
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ........................ Σελ.12

2021: Η χρονιά της Δικαιοσύνης –
Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ ................................. Σελ.14

Στο χέρι μας είναι το 2021 να γίνει
η αρχή της ριζικής αλλαγής υπέρ των πολλών
Του ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ

............................... Σελ.14

Ερασιτεχνικός αθλητισμός… ώρα μηδέν
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Του ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ............................... Σελ.15

ÄéáâÜóôå óôéò

= Για την κατάντια της χώρας μας, το βούλιαγμα της οικονομίας, τα λουκέτα, την ανεργία, τις απειλές του Τούρκου που ζητάει
νησιά μας, τα «κόκκινα» δάνεια, τα χρέη στην Εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, τις συντάξεις ελεημοσύνης
Ακόμη και για την εισβολή του κορονοϊού στην
Ελλάδα φταίει η Εκκλησία. Αυτή είχε αφήσει άοπλη τη χώρα... Χωρίς τις αναγκαίες ΜΕΘ. Με τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό. Φταίει για τη μεγάλη καθυστέρηση

με την οποία πάρθηκαν τα μέτρα, όταν ο ιός είχε ήδη απλωθεί παντού. Με τη Βόρεια Ελλάδα
παντελώς ανοχύρωτη. Φταίει για την ανεξέλεγκτη είσοδο των ξένων στη χώρα μας, χωρίς κανένα τεστ. Και όταν άρχισαν να πολλαπλασιά-

ζονται τα κρούσματα, όπως και, δυστυχώς, οι
απώλειες συνανθρώπων μας, ξύπνησαν και έτρεχαν να επιβάλουν μέτρα. Η καραντίνα, το lockdown,
μπήκε (καλώς) στην ημερήσια διάταξη του ΜαÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο Έλληνα

ΩΡΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

κατά του κορονοϊού

= Την ώρα που χάνονται ζωές και καταστρέφονται περιουσίες,
Σåëίδα 9
κανείς δεν μπορεί να σιωπά

Με ρυθμούς χελώνας οι εμβολιασμοί

Προ των πυλών τρίτο κύμα πανδημίας

= Εκεί οδήγησαν τα ρεβεγιόν
= «Είναι λάθος το άνοιγμα των σχολείων»,
λένε οι λοιμωξιολόγοι

να αλαλούμ δηλώσεων και κινήσεων, που αποδεικνύει περίτρανα ότι η κυβέρνηση δεν συνεργάζεται με τους λοιμωξιολόγους, τα κυβερνητικά στελέχη δεν συνεννοούνται μεταξύ τους και οι αποφάσεις
λαμβάνονται υπό το κράτος πανικού, είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της εβδομάδας που πέρασε.
Σημείο αιχμής τα σχολεία, αφού τελικά τη Δευτέρα
ανοίγουν δημοτικά, νηπιαγωγεία και σχολεία ειδικής
αγωγής, ενώ συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση τα γυμνάσια και τα λύκεια. Ξαφνιάζοντας τους πάντες, το Σάββατο (2 Ιανουαρίου) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε την παράταση του lockdown, προαναγγέλλοντας
την ημερομηνία ανοίγματος των σχολείων, ενώ εκκρεμούσε δύο μέρες μετά η σύσκεψη των λοιμωξιολόγων

= Κάλπες τώρα, πριν είναι αργά,
λένε βουλευτές της ΝΔ

Το χαρτί της προοδευτικής
κυβέρνησης θα παίξει ο Τσίπρας

4ΣΕΛ. 8

Βόμβα υπό έκρηξη ο Άδωνης
= Δεν είναι τυχαία τα… φάλτσα του
4ΣΕΛ. 9

Το ΔΝΤ προτείνει
διαδικτυακό «Τειρεσία»
4ΣΕΛ. 7
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Νέα γενιά ένδειας δημιούργησε η πανδημία
Ανάγκη άμεσης επέμβασης για την ανάσχεση
της ακατάσχετης υιοθέτησης ξένων όρων
σ’ αυτήν προστρέχουν ακόμη και σήμερα
επιστήμονες, διανοητές και ερευνητές ανά
την υφήλιο για να αντλήσουν όρους
για νέες σκέψεις, ιδέες και παράτης ελληνικής γλώσσας και η ανÔïõ
τικατάσταση ξενόγλωσσων όρων ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ γωγα.
Ε. ΓΔΟΎΤΟY
Πρέπει να γίνει συνείδηση σε
και επιγραφών, εκφράζει εντονόΑκαδημαϊκού
όλους –και κατά πρώτο λόγο στους
τατα τον προβληματισμό της για
Προέδρου
εκλεγμένους και θεσμικούς εκτην παρατηρούμενη ακατάσχετη
του ΔΣ της ΕΓΚ προσώπους του ελληνικού λαού–
εισροή ξενικών όρων –ανεξάρτηότι η διαφύλαξη και η προστασία της
τα αν τελικώς θα επιβιώσουν–, ιδιελληνικής γλώσσας είναι ταυτόσηαιτέρα μάλιστα τον τελευταίο καιρό από κυβερνητικά όργανα και δημόσιους μη με την προστασία του πολιτισμού μας
οργανισμούς με αφορμή την πανδημία του και του εθνικού μας μέλλοντος.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΓΚ, σε συκορονοϊού.
Η ελληνική γλώσσα νοηματοδότησε ανά νεργασία με το προεδρείο της Εταιρείας Ελτους αιώνες τον οικουμενικό πολιτισμό και λήνων Φιλολόγων, έχει ξεκινήσει να κα-

Στροφή Δεξιά
και ολοταχώς
για εκλογές!

4ΣΕΛ. 8

Έ

Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά (ΕΓΚ),
της οποίας βασική καταστατική προτεΗ
ραιότητα αποτελεί η διαφύλαξη

Απέτυχε το… ψάρεμα
στο Κέντρο

Ποντάρει ο Μητσοτάκης
στη σκανδαλολογία
για να μαζέψει ψήφους

4ΣΕΛ. 14

ύσαμε το πρόβλημα... Για
Λ
όλα, για ό,τι δεν πάει καλά
στη χώρα μας, φταίει η Εκ-

ταγράφει τις ξενόγλωσσες λέξεις με επακριβή αντικατάστασή τους από δόκιμους
όρους που αβίαστα προσφέρει η πολυδύναμη ελληνική γλώσσα, η οποία δεν έχει
καμία δυσκολία να εκφράσει σωστά τους
σύγχρονους ξένους όρους.
Για την επίτευξη και προώθηση του υψηλού αυτού στόχου είναι αναγκαία η πολιτική βούληση για επίσημη θεσμοθέτηση επιτελικού οργάνου, αποτελούμενου από
έμπειρους επιστήμονες. Η προσδοκώμενη
αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών θα προσέδιδε την απαιτούμενη στήριξη και επισημότητα στην προσπάθεια αυτή για τη διατήρηση της ποιότητας και της αισθητικής
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Παρέμβαση του ΕΣΡ για το internet

Μάχη στην TV
για την
«Σφαγή» ανεπιθύμητων τον Μάρτιο στην ΕΡΤ τηλεθέαση

Έλλειμμα 568.900 ευρώ
Κρατική διαφήμιση 5,5 εκατ. ευρώ με το «καλημέρα» του 2021
για το ΑΠΕ το 2021!

Αυξήθηκαν οι καταθέσεις κατά
17,6 δισ. ευρώ, με το λιανεμπόριο
να χάνει 15 δισ. μέσα στο 2020!
4ΣΕΛ. 11

Αυτοί κυβερνάνε τον κόσμο...

Ιδού οι πλουσιότεροι
του πλανήτη
= Κατά 1,8 τρισ. δολ. αύξησαν
την περιουσία τους οι 500 κροίσοι
ι εσύ, λαέ βασανισμένε… όπου γης,
πείνα... Μέσα στο 2020, οι 500 πλουΚ
σιότεροι άνθρωποι της Γης αύξησαν τα πε-

ριουσιακά τους στοιχεία κατά 1,8 τρισ. δολάρια και, με βάση τον Δείκτη
Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ο
πλούτος που κατέχουν ανέρχεται σε 7,6
τρισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 31%,
που είναι η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση
στα οκτώ χρόνια τού εν λόγω δείκτη.

Οι 5 πλουσιότεροι είναι...
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο
πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι το αφεντικό της Amazon, ο Τζεφ Μπέζος, η προσωπική περιουσία του οποίου
έφτασε κοντά στο ΑΕΠ της χώρας μας,
ήτοι στα 192 δισ. δολ., μετά τη φετινή αύξηση κατά 76 δισ. δολάρια.
Δεύτερος πλουσιότερος του 2020 ήταν
ο ιδρυτής και επικεφαλής της Tesla Έλον
Μασκ, η προσωπική περιουσία του οποίου φτάνει στα 160 δισ. δολ. μετά την άνο4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

