Εκτινάσσουν το κόστος των νοικοκυριών
οι τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού

Φρούριο κάνουν
οι ΗΠΑ το λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης

ÓÅË. 4

ÓÅË. 10

Από 10 ευρώ πήγε στα 54 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας του φυσικού αερίου –
Και από 50-60 ευρώ το ρεύμα το 2020, έχει φτάσει στα 130 ευρώ η μεγαβατώρα

= Έχει εντονότατο γεωπολιτικό ενδιαφέρον η περιοχή
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Πού καταντήσαμε, Κυριάκο, να ψάχνεις στην Κύπρο να βρεις υπουργό!
Π

Στα αζήτητα οι βουλευτές σου, που τους ψήφισαν οι οπαδοί σου και στελέχη της ΝΔ

ροοδεύουμε... Εκσυγχρονιζόμαστε... Γινό=
μαστε μοντέρνοι...
κυβέρνησαν διαχρονικά και σήμερα
Άνοιξε ο Κυριάκος την πόρτα
ÅÁ
είναι στην εξουσία με την ψήφο της
ÈÁÑÑÁË
σε εισαγόμενους...
ÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
Ô
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, δεν
Ζήλεψε τον πρώην Επίτροπο
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Χρήστο έχει άξιους, ικανούς να αναλάβουν «καπετάνιοι»
στα υπουργεία…
Στυλιανίδη.
Είχε προσφύγει, μάλιστα, και σε... ενοικιάσεις
Τι άλλο είναι αυτό από απίστευτη ομολογία
ότι το κόμμα του, η πάλαι ποτέ ΕΡΕ και σήμερα από άλλους πολιτικούς χώρους, όπως με την
Νέα Δημοκρατία, ένα από τα δύο κόμματα που ανάθεση του υπουργείου Προστασίας του

Πολύ αργά
για δάκρυα,
κυρία Άνγκελα
Μέρκελ...
= Χρωστάτε πολλά στους Έλληνες
«Απαίτησα πολλά από
τους Έλληνες», ομολόγησε η γερμανίδα καγκελάριος, ένα βήμα πριν από
τη συνταξιοδότηση. Όταν,
όμως, κυρία Μέρκελ, επιβάλλατε τα οδυνηρά, γεμάτα πόνο, στερήσεις και
ανεργία Μνημόνια, δεν
σας ένοιαξε καθόλου πώς
θα άντεχε η ελληνική οικογένεια, αν το τραπέζι
της θα ήταν άδειο, την ώρα που ήταν πλούσια
τα ελέη για εσάς και τους συμπατριώτες σας.
Δεν ρωτήσατε ποτέ πώς άντεξε ο Έλληνας, πώς
κρατήθηκε όρθιος και δεν βγήκε να ζητιανέψει...
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Η Τουρκία προκαλεί,
η Αθήνα εθελοτυφλεί!
= Και ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται για
ένα ακόμη ραντεβού με τον Ερντογάν
4ΣΕΛ. 6

Στρατός μετακλητών στο επιτελικό
κράτος που φτιάχνουν
4ΣΕΛ. 11

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Το «επιτελικό κράτος»
Του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ................. Σελ.2

Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα…
Του ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ .......................... Σελ.4

Ο Έβρος προασπίζεται διαχρονικά
το ευρωπαϊκό ιδεώδες!
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠ. ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ............... Σελ.4

Αφγανιστάν και διεθνής κοινότητα:
Ανησυχίες και προσδοκίες
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ............................. Σελ.6

Η υπουργοποίηση Στυλιανίδη και τι σημαίνει
για το Κυπριακό
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ .................................. Σελ.8

Νέοι πολιτικοί συσχετισμοί, νέο πολιτικό
σκηνικό υπό διαμόρφωση
Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ................ Σελ.10

Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή
Του ΘΟΔΩΡΗ ΔΡΙΤΣΑ ..................................... Σελ.11

Η ακρίβεια, ο στασιμοπληθωρισμός
και η ευημερία των αριθμών
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ............................... Σελ.11

Ναρκοθετημένη από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ
η ομαλή λειτουργία των σχολείων
για το νέο σχολικό έτος
Του ΘΑΝΑΣΗ ΚΙΚΙΝΗ ...................................... Σελ.12

Έρχεται φθινόπωρο ακραίου φανατισμού
Του ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΛΑΜΑΓΚΑ .............................. Σελ.12

Ενεργειακή δημοκρατία απέναντι στη συνωμοσία
της ενεργειακής ακρίβειας
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ............................ Σελ.14

Το εισόδημα του λαού έχει
κυριολεκτικά πετσοκοφτεί…
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Του ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΙΟΝΗ .................................... Σελ.14
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Χαμένα 70 εκατ. ευρώ
από το αγγελιόσημο!

Πολίτη σε έναν πολιτικό έντιμο και «καθαρό»,
ο οποίος ως υπουργός Δημόσιας Τάξης είχε
εξαρθρώσει την εγκληματική «17 Νοέμβρη»,
με τόσους φόνους στην πλάτη της, μεταξύ των
οποίων και του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη, συζύγου της αδελφής του της Ντόρας.
Και ξαφνικά τον απολύει. Ακολούθησε το άλλο
μεγάλο φιάσκο, να προτείνει για τη θέση του

υπουργού Πολιτικής Προστασίας τον εν αποστρατεία ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη,
υπουργό στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
Και έγινε ο χαμός, με γελοιοποίηση ακόμη και
από τους δικούς του. Και τελικά βρήκε σωσίβιο
στον πρώην Επίτροπο της Κύπρου στην ΕΕ,
τον... άνεργο (πολιτικά) Χρήστο Στυλιανίδη,
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Ιδού τα… κατορθώματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη

ΣΑΡΩΝΕΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ

καλπάζει η ανεργία

Οι αυξήσεις στο ρεύμα και σε είδη πρώτης ανάγκης
οδηγούν χιλιάδες πολίτες στην ανέχεια και στη φτώχεια
4Ρεπορτάζ ΣΕΛ. 10

Η μεγάλη παρακαταθήκη του Μίκη

Σώπα, όπου να ’ναι
θα σημάνουν οι καμπάνες...

πό την Πέμπτη το μεσηη κρητική γη, που
Αμέρι,
τόσο αγάπησε, έχει στην α-

γκαλιά της τον Μίκη. Από
εκεί θα μιλάει αιώνια με τους
ζωντανούς. Θα τους λέει να
μην κιοτέψουν ποτέ στην
εξουσία, όταν ξεφεύγει από
τα πλαίσια που της επιτρέπουν.
Τότε είναι η ώρα να σημάνουν
οι καμπάνες, να είναι όλοι
παρόντες στο αιώνιο προσκλητήριο του Μίκη, που έχει
ανοίξει δρόμους. Οι καμπάνες
δεν θα το επιτρέψουν. Το
σχοινί της καμπάνας είναι
στο χέρι του κάθε έλληνα
πολίτη. Με μπροστάρη τη
νέα γενιά. Τίποτα δεν χαρίζεται χωρίς πάλη...

= 1 στις 4 έχει ταμειακά
διαθέσιμα μόλις για έναν μήνα
4ΣΕΛ. 10

Κρίση στο Αφγανιστάν:
Τι κάνει η Ελλάδα,
τι πρέπει
να κάνει
η Ευρώπη
Υπουργού
Μετανάστευσης
και Ασύλου

4ΣΕΛ. 5

Στρατηγική «ώριμου φρούτου»
εφαρμόζει η Κουμουνδούρου

Αγιασμός και ο Θεός βοηθός

στα σχολεία. Κατά το υπουργείο
Παιδείας, όλα είναι προγραμματισμένα και έτοιμα για ένα
δυναμικό ξεκίνημα. Είναι,
όμως, έτσι;
Πρώτα πρώτα η πανδημία.
Οι μη εμβολιασμένοι και μη
νοσήσαντες εκπαιδευτικοί και
μαθητές (από 12 ετών και πάνω)
οφείλουν να προσέρχονται στο
σχολείο τους οι πρώτοι με εργαστηριακό έλεγχο (δύο φορές
την εβδομάδα), με δική τους
ευθύνη και επιβάρυνση, και
οι μαθητές με βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ

«Σήμα κινδύνου»
εκπέμπουν
χιλιάδες επιχειρήσεις

Του
ΝΟΤΗ ΜΗΤΑΡΑΚΗ

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

θα πραγματοποιηθεί
καθιερωμένος αγιασμός
Αούριο
για την έναρξη των μαθημάτων

Φτάνει
στο 50% στη
Βόρεια Ελλάδα

(επίσης δύο φορές την εβδομάδα).
Η υπουργός, στην απέλπιδα
προσπάθειά της να κρατήσει
ανοικτά τα σχολεία, αποφάσισε
ένα σχολικό τμήμα να αναστέλλει
τη διά ζώσης λειτουργία του
και η διδασκαλία να γίνεται
μέσω τηλεκπαίδευσης μόνο
όταν σε αυτό εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid19 στο 50%+1 των μαθητών!

Μα, κατά τους ειδικούς, αν είναι
τόσα πολλά τα κρούσματα σε
ένα τμήμα, είναι θέμα ελάχιστου
χρόνου να μεταδοθεί ο κορονοϊός όχι μόνο στα υπόλοιπα
παιδιά και στους εκπαιδευτικούς
του τμήματος αλλά και σε όλο
το σχολείο, αφού στα διαλείμματα συγχρωτίζονται όλοι οι
μαθητές. Μακάρι να διαψευσθούμε.
Από τη νέα σχολική χρονιά

Αύριο το πρώτο κουδούνι

Αγωνία για το ασφαλές
άνοιγμα των σχολείων!
4ΣΕΛ. 14

αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις αξιολόγησης της
επίδοσης των μαθητών (κατά
το γνωστό «τι είχες, Γιάννη, τι
είχα πάντα»), όπως προβλέπεται
από τον ν. 4823/2021.
Όσον αφορά το πρόγραμμα
σπουδών των σχολείων, για
άλλη μια φορά θα δοκιμασθεί
η αποτυχημένη μέχρι τώρα προσπάθεια από πολλούς υπουργούς για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών, με
προτεραιότητα στους τομείς της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Και αυτό στο πλαίσιο
της μεθόδου «μαθαίνω πώς να
μαθαίνω» (learning to learn),
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12

Διγλωσσία ΣΥΡΙΖΑ για Χατζηδάκη: Άλλα ο Τσίπρας, άλλα η «Συσπείρωση»
Ανυπαρξία του ΕΣΡ στην εθνική μάχη κατά του κορονοϊού

Ο ΣΚΑΪ στην κορυφή της

Αντικείμενο πανεπιστημιακής έρευνας η λογοκρισία στην Ελλάδα! τηλεθέασης, άνοδος για το Mega

Εκλογές
μετά την
πανδημία
θα ζητήσει
ο Τσίπρας!
= Προβληματισμός για τα χαμηλά

ποσοστά στις δημοσκοπήσεις

Με παροχές και κινδυνολογία
στον δρόμο προς τις εκλογές

«Αυτοδυναμία ΝΔ ή χάος»,
το σλόγκαν Μητσοτάκη
Φουντώνει η οργή στο εσωτερικό
της Νέας Δημοκρατίας

Στα «κάγκελα» βουλευτές
και στελέχη για Στυλιανίδη
4ΣΕΛ. 12

Σουτάρουν...

Υψηλοί
οι στόχοι
στον
Ατρόμητο
Ôου

ΧΑΒΙΕ ΟΥΜΠΙΔΕΣ
Συντονιστή ποδοσφαιρικού
τμήματος στον Ατρόμητο

4ΣΕΛ. 15

