
Βήμα βήμα πίσω και φτάσαμε στο τελευ-
ταίο, πριν από τον γκρεμό...

Τόσο καλά τα έχουμε καταφέρει...
Με τη δική μας ανοχή,

όλα τα κόμματα και της ση-
μερινής και της χθεσινής
Βουλής –με εξαίρεση το
ΚΚΕ– πέτυχαν τον άθλο της πλήρους παρά-
δοσης στα αφεντικά του «κοινού μας σπι τιού»,

υποτίθεται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πλέ-
ον έχουμε γίνει ο «καρπαζοεισπράκτορας».
Ό,τι πεις, αφέντη... Ό,τι διατάξεις... Μας φό-
ρεσαν, με το πιστόλι στον κρόταφο, τον ζουρ-
λομανδύα των Μνημονίων. Και μπορεί να

βγήκαμε τυπικά, όμως τα δεσμά παραμένουν.
Μας το θύμισε ο επικεφαλής του ΕSΜ Κλά-
ους Ρέγκλινγκ: Θέλουμε να εξασφαλίσουμε
ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα 200 και πα-
ραπάνω δισεκατομμύρια ευρώ που της δά-

νεισε ο ΕSΜ. Και το είπε σε συνέντευξή του
με ύφος τοκογλύφου! 
Θέλει, όμως, να ξεχνάει ο κ. Ρέγκλινγκ (και

ο κάθε Ρέγκλινγκ που λειτουργεί ως εισπρά-

Βουλευτές αμφισβητούν
ανοιχτά τη Γεννηματά

Γράφουν σήμερα στο «Π»
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Ισχυρό πόλο στα ΜΜΕ στήνει ο Μαρινάκης

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2 

Ρήγμα στην κυβέρνηση 
προκαλεί το Μεταναστευτικό

= Άγνωστο τι θα ισχύει για την προστασία της α΄κατοικίας 
μετά την 31η Δεκεμβρίου, που λήγει ο «νόμος Κατσέλη»

Σκόπια και Ρωσία
Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ................................ Σελ. 4

Η επικίνδυνη και αποπροσανατολιστική 
προπαγάνδα της ξενοφοβίας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ   ............................... Σελ. 5

Προς επανεκκίνηση οι ελληνορωσικές σχέσεις
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  .......................... Σελ. 6

Η επέτειος του 1821 είναι ορόσημο 
για εθνικό φρονηματισμό και στρατηγικό 
σχεδιασμό για το μέλλον
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ  .................................. Σελ. 7

Μεταναστευτικό
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ............... Σελ. 8

Αλλαγές στον νόμο για την προστασία της κύριας
κατοικίας
Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ .................. Σελ. 9

Οι «χρυσές» ευκαιρίες 
του Κοινοτικού Προϋπολογισμού
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ........................ Σελ. 11

Χάθηκε η πλήρης 
ψηφιακή κάλυψη

Την έντονη δυσφορία βου-
λευτών και πρωτοκλασά-

των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
προκαλεί ο συγκεντρωτικός
χαρακτήρας με τον οποίο δι-
οικεί το κόμμα την περίοδο
μετά τις εκλογές ο Αλ. Τσί-
πρας. 

Οι αποφάσεις, τόσο σε θέ-
ματα στρατηγικής όσο και σε
ζητήματα άσκησης καθημε-
ρινής πολιτικής, λαμβάνον-
ται από έναν κλειστό κύκλο
στελεχών και όλοι οι άλλοι
καλούνται –χωρίς καν να ερω-
τηθούν– να… ακολουθήσουν! Και αυτό εί-
ναι κάτι που δεν αρέσει σε αρκετούς μέσα
στο κόμμα και είναι απλά θέμα χρόνου να
βγουν στο φως οι ενστάσεις και οι διαφω-

νίες. Θεωρείται δε βέβαιο ότι
ορισμένοι εξ αυτών θα θέ-
σουν ανοιχτά το θέμα στην
επόμενη συνεδρίαση της Πο-
λιτικής Επιτροπής ή της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας.

Στην προσπάθεια του κ.
Τσίπρα να αμβλύνει το κλί-
μα εντάσσεται και η νυχτε-
ρινή έξοδός του με βου-
λευτές.

Και σαν να μην έφταναν
όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ ταλανί-
ζεται και από τις «παραφω-
νίες» βουλευτών, που δίνουν

επιχειρήματα στην κυβερνητική πλευρά.
Όπως, π.χ., αυτή του Σπ. Λάππα, ο οποίος
περίπου υπερασπίσθηκε το δικαίωμα ο -
ποιουδήποτε στην κατοχή βόμβας μολότοφ.

Ή εκείνη του Χρ. Γιαννούλη, ο οποίος, ούτε
λίγο ούτε πολύ, ζήτησε να περιληφθούν στον
Ποινικό Κώδικα συγκεκριμένες κυρώσεις
για όσους… ψήνουν χοιρινό και πίνουν μπί-
ρες δίπλα σε hotspots προσφύγων!
Άφαντος ο Τσακαλώτος!
Αντικείμενο συζήτησης στα ενδότερα του
ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τις τελευταίες ημέρες η
«εξαφάνιση» του Ευκλ. Τσακαλώτου. Παρά
το γεγονός ότι η πολιτική επικαιρότητα είναι
έντονη και σε διάφορα πεδία, εκείνος απο-
φεύγει να τοποθετηθεί δημόσια, γεγονός
που ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως από τα άλ-
λα στελέχη. 

Ορισμένοι, μάλιστα, διερωτώνται αν η
«σιωπή» του είναι συγκυριακή ή έχει να κά-
νει με το ότι διαφωνεί με την τακτική που
ακολουθεί ο κ. Τσίπρας και κρατάει απο-
στάσεις ασφαλείας.

«Πακέτο» 23,5 εκατ. ευρώ στις εφημερίδες όλης της χώρας

=Διχασμένοι υπουργοί και βουλευτές

Πήραν τα funds, ως «κοράκια και σύγχρονοι μαυραγορίτες», τα «κόκκινα» δάνεια 
στο 5% με 10% και ζητάνε το 100% – Θα δημιουργηθούν εκρηκτικές καταστάσεις...

Στα 104,9 δισ. ευρώ τα χρέη στην Εφορία! 

Στα κάγκελα οι δανειολήπτες
Τοκογλύφος το Δημόσιο!

Ένας... ΕΔΟΕΑΠ για
πνευματικά δικαιώματα!
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Τι κρύβει η σιωπή Τσακαλώτου

Απίστευτο, δυστυχώς όμως αληθινό: Με
τόκο θα πληρώνει ο φορολογούμενος

τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του στο Δημό-
σιο! Μάλιστα, ο τόκος θα έχει και... δια-
βάθμιση! Για 12 δόσεις το επιτόκιο θα εί-
ναι 5%, ενώ για 15, 20 ή 24 δόσεις το
επιτόκιο θα φτάνει στο 6% ή 6,5% για όλες
τις δόσεις.

Απορία: Τα λεφτά που χρωστάει το Δη-
μόσιο στους προμηθευτές του θα τα πλη-
ρώνει και αυτό με τόκο, ανάλογα με το ύψος
του χρέους; Ή μονά ζυγά δικά του; Αυτό
δεν είναι καραμπινάτη κλοπή; 

Ο Γιατρός σας  σελ. 12

Ο εμβολιασμός, ασπίδα 
προστασίας κατά του καρκίνου 

του τραχήλου της μήτρας

Το «μεγάλο κόλπο» Ερντογάν
με Τραμπ και Πούτιν

Και ξαφνικά πήραμε χαμπάρι ότι υπάρχει
στο ελληνικό κράτος και η Επιτροπή Α -

νταγωνισμού. Έμαθε την ύπαρξή της το Πα-
νελλήνιο με την... εισβολή της, πουρνό πουρ-
νό, σε όλες τις τράπεζες, όπου 88 στελέχη της
έκαναν φύλλο και φτερό –όπως διέδωσαν–
όλα τα απόρρητα στοιχεία, αρκετά από τα οποία
πήραν μαζί τους. Προφανώς, γιατί βρήκαν...
λαβράκια. 

Αυτή είναι η μία πλευρά, για την οποία δεν
υπάρχει κανείς που να μην είπε μπράβο. Η
άλλη είναι ότι, όλα αυτά τα μαρτυρικά για τον
Έλληνα χρόνια, δεν ακούστηκε να μπαίνει η
Επιτροπή Ανταγωνισμού στις τράπεζες και να

Νέο Mega με νέες σειρές από την Πρωτοχρονιά

Θα συνεδριάσει κανονικά

=Μήνυμα στέλνει ο Μητσοτάκης
στους τραπεζίτες…

Τα παιδιά μας είναι 
κάτω από τη βάση...
=Ποιος ο λόγος, κύριοι καθηγητές; 

Βιάστηκαν 
να τον 

βγάλουν στην 
αποστρατεία

Ο
ι αριθμοί δεν συμφωνούν με τις χαρές που κάνουν στο Μα-
ξίμου ισχυριζόμενοι ότι από τη στιγμή που ανέλαβε η ΝΔ
την κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτά-

κη, άλλαξε ρότα το καράβι και πλέον φυσάει ούριος άνεμος στην
αγορά. 

Το Ταμείο είναι μείον. Απόδειξη, το ότι οι ληξιπρόθεσμες οφει-
λές στην Εφορία δεν λένε να υποχωρήσουν κάτω από τα 100 δισ.
ευρώ. Παραμένουν κολλημένες στα 104,9 δισ. ευρώ, όπως και
επί κυβέρνησης Τσίπρα, με τα 19,2 δισ. ευρώ να θεωρούνται ανε-
πίδεκτα είσπραξης. 

Που σημαίνει ότι χρήμα-οξυγόνο δεν υπάρχει στα μαγαζιά, κά-
θε είδους. Και αυτό παρά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για πληρωμή
των οφειλών σε 120 δόσεις, που δεν έφεραν τα χαμόγελα που
περίμεναν στο Μαξίμου και στην Καραγιώργη Σερβίας. 

Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο 476.413 φορολογούμενοι δεν πλή-
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=Παράπονα βουλευτών: Μια μικρή ομάδα αποφασίζει για όλα στον ΣΥΡΙΖΑ

4ΣΕΛ. 8

4ΣΕΛ. 4

= Μετά και την «πόρτα που έφαγε» ο υπουργός Μιχ. Χρυσοχοΐδης (η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ουσία) από την ΕΕ
= Τέρμα η ανοχή στον Ερντογάν, που την εξαγοράζει με εισαγωγές δισεκατομμυρίων ευρώ από Γερμανία, Γαλλία κ.α. 

Τόσο καλά πάει η οικονομία και η αγορά 
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=Απόλυτη η διαφοροποίηση του Καστανίδη από τη θέση του ΚΙΝΑΛ
=Λέγεται ότι «παίζει» με τον Γ. Παπανδρέου

ΑΣΥΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ 
Τι κρύβει η έφοδος

της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού 
στις τράπεζες

ÓÅË. 8Η πολιτική Μητσοτάκη σπρώχνει τον κόσμο στα άκρα

ÓÅË. 10

«Δεν χωράμε άλλοι!»

Καραμανλής: 
Είμαι παρών!

4ΣΕΛ. 7

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Όλοι μαζί, κυβέρνηση και αντιπολίτευση: ΟΧΙ, η Ελλάδα δεν θα γίνει
η «χωματερή» σας, πρέπει να είναι η απάντηση στους εταίρους μας 

= Τα 19,2 δισ. ευρώ είναι ανεπίδεκτα είσπραξης 

4
ΣΕ

Λ.
 9

Σε εισόδημα 67.000 ευρώ τα 2/3 είναι φόροι! 

= Η Τουρκία γίνεται ο διεθνής 
ταραξίας στην περιοχή

= Οι κοινωνικές ανισότητες 
και το άγχος για το μέλλον οδηγούν

σε εξέγερση

=Αγωνία στο Μαξίμου για κλιμάκωση
των αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών

Κραυγή αγωνίας από τη Λέρο:

4ΣΕΛ. 8

Την Τρίτη καταθέτει 
ο Φρουζής στην Επιτροπή

Παυλόπουλος: 
Ποτέ ξανά 
γενοκτονίες!

4ΣΕΛ. 10

4ΣΕΛ. 6

Σε δόσεις 
θα γεννιέται 
το παιδί...

- Για να παίρνει το επίδομα...
4ΣΕΛ. 2

=Μετά τη Συρία θα ζητήσει την «ανοχή» των
υπερδυνάμεων σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο




