Να μην αφήσουν τον Ερντογάν να επιβάλει τετελεσμένα και εντός της ΕΕ

15+1 δυνατά
σήματα για ισχυρή
ανάκαμψη το 2021

Ώρα για κυρώσεις
στην Τουρκία, τώρα!
Ο στρουθοκαμηλισμός Αθήνας και Λευκωσίας
και η ανοχή του Βερολίνου αποθρασύνουν τον Σουλτάνο

ÓÅË. 6

Με χρυσά κουτάλια θα τρώνε οι εργαζόμενοι
με τα 13 ευρώ αύξηση που θα πάρουν!

εν πρέπει να έχουν κανένα παράπονο οι
εργαζόμενοι από την κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με
την... απλόχερη αύξηση που τους
έδωσε. Κάθε άλλο παρά πενταροδεÁËÅÁ
κάρες είναι τα 13 ευρώ αύξηση στον ÈÁÑÑ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
κατώτατο μισθό, τα οποία θα μπουν
στην τσέπη τους μετά από πέντε μήνες και στα 663 ευρώ. Με χρυσά κουτάλια θα τρώνε
συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου. Και οι από τη νέα χρονιά. Πάρτι θα κάνει η οικογένεια
εργαζόμενοι κάνουν από τώρα υπολογισμούς με την αύξηση που θα της προσφέρει η κυγια το τι θα πρωτοπάρουν από την 1η του βέρνηση. Και πιο τυχεροί είναι οι παντρεμένοι,
Γενάρη με τον μποναμά των 13 ευρώ που θα στην τσέπη των οποίων θα μπουν 14,30 ευρώ
τους δώσει ο Μητσοτάκης. Από 650 ευρώ που αντί για 13 ευρώ που θα πάρουν οι ανύπαντροι.
είναι σήμερα ο κατώτατος μισθός θα... εκτιναχθεί Με 1,30 ευρώ και τι δεν θα αγοράσουν…

Ο Τσίπρας τρέχει,
οι άλλοι… παρακολουθούν
= Προβληματισμός για τα χαμηλά

ποσοστά στις δημοσκοπήσεις

Με δύο ταχύτητες τρέχει
το τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μια, ο Αλ. Τσίπρας
έχει κηρύξει γενική αντεπίθεση στην κυβέρνηση και
προσωπικά στον Κυρ. Μητσοτάκη, εντός κι εκτός Κοινοβουλίου, κάνει περιοδείες,
συναντάει εκπροσώπους φορέων αλλά και απλούς πολίτες. Από την άλλη, κορυφαία
στελέχη (Τσακαλώτος, Σκουρλέτης, Βούτσης κ.ά.),στη μεγάλη τους πλειονότητα,
είτε παρακολουθούν από απόσταση τα τεκταινόμενα

Γράφουν σήμερα στο «Π»

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ..................... Σελ.4

H μετατροπή της Αγίας Σοφίας
σε μουσουλμανικό τέμενος
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ................................ Σελ.6

Αλλαγή στρατηγικής τώρα στο Κυπριακό
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ .................................... Σελ.7

Η κυβέρνηση σπαταλά την ιστορική ευκαιρία
του Ταμείου Ανάκαμψης
Του ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΣΗ ........................................... Σελ.8

Στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ .................................... Σελ.8

Υπευθυνότητα και συναίνεση για την εκπαίδευση
Του ΒΑΣΙΛΗ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ................................ Σελ.9

Η σχέση μεταξύ πολίτη και κράτους
Του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ .................... Σελ.9

Τα «φιλέτα» των Αγροτικών Φυλακών
Του ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ............................... Σελ.10

Ο κατώτατος μισθός αξιοπρεπούς διαβίωσης,
προϋπόθεση και όχι απειλή για την οικονομική ανάπτυξη
Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ ............................ Σελ.10

Η κινεζική στιγμή «Σπούτνικ»
και οι σινοαμερικανικές σχέσεις
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................ Σελ.11

Θωρακίζοντας τα δικαιώματα των αναπήρων πολιτών
σε Ευρώπη και Ελλάδα
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ................... Σελ.12

Βασικός στόχος της Τουρκίας ο πλήρης
έλεγχος της Κύπρου
Του ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ............................. Σελ.14

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών:
Ο ευφημισμός ως μέσο αποπροσανατολισμού
Του ΘΑΝΑΣΗ ΚΙΚΙΝΗ ........................................ Σελ.14

Έφτασε η στιγμή που η Αχαΐα μπορεί επιτέλους
να ξαναγίνει το σύμβολο ανάπτυξης
Του ΙΑΣΟΝΑ ΦΩΤΗΛΑ ...................................... Σελ.14

Το ΚΚΕ παλεύει για ένα σύγχρονο σχολείο
ó. 13

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ............................... Σελ.14
ÄéáâÜóôå óôéò

Προσεχώς και ερωτικό
reality στο ΑΝΤ1+

Ποιος από την κυβέρνησή σας, Κυριάκο Μητσοτάκη, μπορεί να ζήσει με 650 ευρώ, συν
τα 13 ευρώ που θα είναι η αύξηση από την 1η
του Γενάρη; Τι να πρωτοπληρώσει κανείς;
Εκτός κι αν έχει χορηγούς...
Πικρή η αλήθεια. Οι έλληνες εργαζόμενοι
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Κανένας κορυφαίος υπουργός δεν θέλει να αφήσει το πόστο του

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
ο ανασχηματισμός
Μέχρι τώρα...

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ:
«Εμείς ψηφίσαμε στις εκλογές ΝΔ και μας κυβερνάνε τα ‘‘ορφανά’’ του Σημίτη»
4Ρεπορτάζ ΣΕΛ. 8

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 10

Η απλή αναλογική και οι ευθύνες που προκύπτουν
για τη δημοκρατική προοδευτική παράταξη

Αυτό κι αν είναι μεγάλη κοροϊδία… Ποια οικογένεια μπορεί να ζήσει με 663 ευρώ τον
μήνα (και να μην ξεχνάμε ότι η αύξηση των
13 ευρώ θα μπει στην τσέπη της οικογένειας
μετά από πέντε μήνες); Μπορεί να πληρώσει
νοίκι, φως, νερό, δημοτικά τέλη και με ό,τι
μείνει να καλύψει τα στοιχειώδη για το τραπέζι;

Με αργούς ρυθμούς προχωρούν οι εμβολιασμοί

Δεκέμβριο, και αν, το τείχος ανοσίας
= Άνοιξε η πλατφόρμα

για εμβολιασμούς
12–15 ετών

Μην ανησυχείτε, κάτι πενταροδεκάρες
είναι...
Πόσο τις υπολογίζουν;
Δεν ξεπερνούν τα 15 τρισ. δολ.
Και δεν το λέει κάποιος τυχαίος.
Ο πρώτος αναπληρωτής διευθύνων
σύμβουλος του ΔΝΤ Τζέφρι Οκαμότο υπολόγισε ότι το κόστος της πανδημίας στο
παγκόσμιο ΑΕΠ θα ξεπεράσει τα 15 τρισ.
δολ. Τον Μάρτιο του 2020 οι δημοσιονομικές
παρεμβάσεις των κυβερνήσεων έφτασαν
τα 16 τρισ. δολ., ενώ οι Κεντρικές Τράπεζες
αύξησαν τους ισολογισμούς τους κατά
7,5 τρισ. δολ.
Εξάλλου, με βάση την εκτίμηση της

Ριζικές αλλαγές στα ψηφοδέλτια της ΝΔ
σχεδιάζει ο Μητσοτάκης

οι εμβολιασμοί στη χώρα, με συνέπεια
η επίτευξη του πολυπόθητου τείχους
ανοσίας να μετατίθεται όλο και πιο
πέρα χρονικά. Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις το τοποθετούν στο τέλος του
χρόνου.
Ένα σημαντικό τμήμα πολιτών
εξακολουθεί να έχει αρνητική στάση
ή διατηρεί επιφυλάξεις ως προς την
ανάγκη να εμβολιασθεί ή για την
ασφάλεια των εμβολίων. Το πρόβλημα
εντοπίζεται σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές ομάδες, είναι ωστόσο μεγάλο
σε αυτές κάτω από τα 40, όπου το

Διώχνει τους…
ανεπιθύμητους για να ελέγξει
την Κοινοβουλευτική Ομάδα
=Εκτός Καραμανλής, Σαμαράς και Ντόρα

4ΣΕΛ. 9

Πολλά λεφτά έχουν
οι αρχηγοί και οι βουλευτές!
4ΣΕΛ. 10

Κι άλλο επάγγελμα εφηύρε το γκουβέρνο!

Διαμεσολαβητής ακινήτων!

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12

Φλερτάρουν με το lockdown τα νησιά μας! – Αργεί ακόμα το «τείχος ανοσίας»
Ο Ερντογάν, λοιπόν, πάτησε πόδι και στην Αμμόχωστο.
Με το «έτσι θέλω» επιχείρησε το πρώτο βήμα για
την επέκταση της Τουρκίας από τον Βορρά και στον
Νότο της μαρτυρικής Κύπρου.
Είναι ολοφάνερο πια ότι επιδιώκει
να προκαλέσει νέα τετελεσμένα
στην αιματοβαμμένη Μεγαλόνησο,
με τον «Αττίλα 3». Είναι ξεκάθαρο
πλέον ότι οι Τούρκοι δεν σταματούν
να διεκδικούν –με κάθε τρόπο–
ό,τι μπορούν περισσότερο, όσο διαπιστώνουν ότι οι διχασμένες ΗΠΑ
και η «περίφημη» Ευρωπαϊκή Ένωση
Του
αποδεικνύονται κατώτερες των πεΝΙΚΗΤΑ
ριστάσεων,
για να τους επιβάλουν
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ
κυρώσεις σε πράξεις.
Α’ Αντιπροέδρου
Ο τούρκος Πρόεδρος δοκιμάζει
της Βουλής, Βουλευτή
τις αντοχές Αμερικανών και ΕυρωΑ’ Αθηνών ΝΔ
παίων και πράττει αναλόγως. Ποτέ
όμως δεν υποχωρεί. Πάντα κάνει

Πάνω από 15 τρισ. δολ.
το κόστος της πανδημίας
στο παγκόσμιο ΑΕΠ!

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 10

ε εξαιρετικά αργούς ρυθμούς,
κατώτερους των προσΜπολύ
δοκιών της κυβέρνησης, προχωρούν

4ΣΕΛ. 12

ΣΥΡΙΖΑ… δύο ταχυτήτων
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Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, υπουργού Οικονομικών

Αμμόχωστος: Ως εδώ!
ένα βήμα (μικρό ή μεγάλο) μπροστά,
δημιουργεί δεδομένα υπέρ του και
περιμένει μέχρι τη στιγμή που θα
κάνει το επόμενο.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον
Έβρο και τα κύματα λαθρομεταναστών που επιχείρησε η Τουρκία να
περάσει στην πατρίδα μας;
Ποιος δεν θυμάται τις επί έναν
ολόκληρο χρόνο τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, που λίγο έλειψε
να μας οδηγήσουν σε πολεμική
σύγκρουση;
Ποιος δύναται να αγνοήσει την
υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο, αν και παντελώς

άκυρο, υπάρχει και συζητείται στα
διεθνή φόρουμ;
Ο Ερντογάν δεν το κρύβει. Θέλει
να αναγεννήσει από τις στάχτες της
την πάλαι ποτέ Οθωμανική Αυτοκρατορία και να εξελίξει τη χώρα
σε περιφερειακή δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το ζήτημα όμως δεν είναι ο Ερντογάν...
Το θέμα είναι πώς του συμπεριφέρονται η… γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο τούρκος Πρόεδρος
ξεχνάει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος

4ΣΕΛ. 3

30 ευρώ η δόση για οφειλές
μέχρι 1.000 ευρώ!
Ανάγκη για έσοδα εδώ και τώρα έχει ο
υπουργός Οικονομικών και κάνει στους
οφειλέτες μια γενναία προσφορά (πρόσκληση) για τη ρύθμιση χρεών μέχρι 1.000
ευρώ, με μηνιαία δόση μόλις 30 ευρώ.
Στην περίπτωση που οι οφειλές είναι
πάνω από 1.000 ευρώ και είναι... γέννημα
της πανδημίας (αν έχουν δημιουργηθεί
από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Ιούλιο
του 2021 από φορολογουμένους που
έχουν αποδεδειγμένα πληγεί), η ρύθμιση
προβλέπει μέχρι 72 δόσεις με επιτόκιο
2,5% ή 36 άτοκες δόσεις, με καταβολή
της πρώτης δόσης τον Ιανουάριο του 2022.
4 Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στη ΣΕΛΙΔΑ 11
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Ρέει το μαύρο
χρήμα από την
Στον Δημ. Μελισσανίδη η «Ναυτεμπορική» κλοπή περιεχομένου
Πακέτο 20 εκατ. ευρώ για ΕΔΟΕΑΠ, Τύπο, κανάλια

Ολυμπιακό... φιάσκο στην ΕΡΤ

= Θα είναι οι... σωτήρες περιουσιών ιδιωτών...

Σουτάρουν...

Η εμπειρία μου
στο Τόκιο
Ôης

ΑΝΝΑΣ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ
Ελληνίδας Πρωταθλήτριας
στην κολύμβηση & Μέλους
της Ολυμπιακής Αποστολής
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