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Αντεπίθεση Cosmote TV με στόχο το Netflix

Στο έλεος των funds 
τα «κόκκινα» δάνεια

Θα επιχειρήσει χτύπημα σε υφαλοκρηπίδα ο Ερντογάν
= Απειλεί ο Νταβούτογλου την ηγεμονία του Ερντογάν με το κόμμα που φτιάχνει
= Στηρίζουν την Ελλάδα στα λόγια Ευρώπη και Αμερική
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Σε ρόλο ΔΟΛ 
η Άλτερ Έγκο

Εν μέσω διαφωνιών και αντιρρήσεων, ο
Αλ. Τσίπρας προχωράει ακάθεκτος στην

υλοποίηση του σχεδίου του για την ανα-
σύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ υπό τη
μορφή μιας ευρύτερης κε -
ντροαριστερής παράταξης. Με
απώτερο σκοπό να αποτελέ-
σει τον δεύτερο πιο ισχυρό πο-
λιτικό πόλο και το αντίπαλο δέ-
ος για τη Νέα Δημοκρατία και
τον Κυρ. Μητσοτάκη. Καθώς
ουδείς από τα κορυφαία στε-
λέχη μπορεί να αμφισβητήσει
την κυριαρχία του στο κόμμα,
ο κ. Τσίπρας θα προχωρήσει
στις επόμενες κινήσεις του
όπως ακριβώς έχει αποφασί-
σει. Τον προσεχή Φεβρουάριο πρόκειται
να συσταθεί η νέα Πολιτική Γραμματεία,

όπου θα εκπροσωπούνται
και οι τρεις τάσεις: Προ-
εδρικοί – «53» – ΠΑΣΟΚο -
γενείς. 

Αν και ο μόνος που βγή-
κε δημόσια να εκφράσει
την έντονη διαφωνία του
για την «ΠΑΣΟΚοποίηση»
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Ν. Φί-
λης, στο εσωτερικό του κόμ-
ματος υπάρχει μεγάλη γκρί-
νια από πολλά στελέχη. Όχι
μόνο γιατί βλέπουν να προ-
σχωρούν στον ΣΥΡΙΖΑ στε-

λέχη που… μεγαλούργησαν (με την κακή
έννοια) επί ΠΑΣΟΚ αλλά και διότι με τον

τρόπο αυτό αποδυναμώνονται τα γηγενή
στελέχη. Επιπλέον, γνωρίζουν καλά ότι όλοι
οι εκ μεταγραφής σε οποιαδήποτε μελ-
λοντική κρίση θα σταθούν στο πλευρό του
κ. Τσίπρα. 

Στις… παραφωνίες των τελευταίων ημε-
ρών και η δήλωση του πρώην υπουργού
Στ. Κοντονή, ο οποίος καταλόγισε ευθύνη
στην ηγετική ομάδα για τις ήττες του κόμ-
ματος σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλο-
γές, στρέφοντας ουσιαστικά τα πυρά του
κατά του κ. Τσίπρα. Διαφωνία του Ευκλ.
Τσακαλώτου σε σχέση με την επίσημη γραμ-
μή του κόμματος καταγράφηκε και στο ζή-
τημα του κυβερνητικού σχεδίου «Ηρακλής»
για τα «κόκκινα» δάνεια.

Κοντά στη σύνταξη 416 εργαζόμενοι της ΕΡΤ

Σε επιφυλακή κυβέρνηση και Ένοπλες Δυνάμεις – Φόβος για «θερμό επεισόδιο»

Ξέσπασε πόλεμος για την Airbnb 

Αγώνας δρόμου 
για το (νέο) Mega

Και οι τρεις τάσεις στη νέα Πολιτική Γραμματεία

...σαν τον κατάδικο που έχει στη... φόρμα του
το... ταμπελάκι με το νούμερό του. Μη γελάτε, για-
τί δεν είναι αστείο. Είναι η ωμή πραγματικότητα.

Όπου κι αν πάει κανείς, τον έχουν φακελώσει
με τον αριθμό του. Όποιον περιμένει στην ουρά,
ολόκληρη στρατιά, τον φωνάζουν με το νούμερό
του και με αυτό τον βρίσκουν στις καταστάσεις.
Να περάσει ο... 1.246.788 και πάει λέγοντας… 

Για την Εφορία υπάρχει ο ΑΦΜ (Αριθμός Φο-
ρολογικού Μητρώου), για τα ασφαλιστικά ταμεία
ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφά-
λισης) και για την Αστυνομία και τις λοιπές... υπη-
ρεσίες ο αριθμός ταυτότητας.

Πατάει ο υπάλληλος, ο ελεγκτής, ο αστυνομι-
κός το νούμερο του πολίτη και αμέσως έχει όλα

Εκτός ΔΕΚΟ και υψηλότεροι μισθοί στην κρατική ραδιοτηλεόραση

Α
ς πρόσεχαν... Όλα δικά τους τα ήθελαν. Πολλά από τα
ξενοίκιαστα διαμερίσματα και τα ξενοδοχεία άρχισαν να
ανεβάζουν τις τιμές τους βλέποντας την αύξηση των ξέ-
νων που θέλουν να χαρούν τις γαλάζιες και καθαρές θά-

λασσές μας. Σε αυτό το πρόσφορο έδαφος φύτρωσε η πολύ
έξυπνη ιδέα της Airbnb, που προσφέρει φθηνές τιμές σε εκεί-
νους που θέλουν ένα διαμέρισμα για να περάσουν τις διακο-
πές τους. 

Ήδη 170.542 ακίνητα έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα της
Airbnb, εξασφαλίζοντας ένα καλό έσοδο, με το μέσο ημερήσιο
εισόδημα ανά κατάλυμα να ανέρχεται στα 77 ευρώ και το μέ-
σο ετήσιο εισόδημα ανά κατάλυμα στα 8.912 ευρώ. 

Η... εισβολή της Airbnb, όμως, είχε και ένα άλλο αποτέλε-
σμα, να ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στους ιδιοκτήτες, καθώς
με την ένταξη κάποιων διαμερισμάτων στην Airbnb αποκτούν...
γείτονες που μπορεί να μισθώνουν ένα διαμέρισμα για δυο τρεις
μέρες ή για κάποιες εβδομάδες. 

Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες κατέφυγαν στη Δικαιοσύνη και η...
εξέλιξη ήταν ένα δικαστήριο να κρίνει ότι είναι παράνομη αυτή
η μίσθωση και άλλο ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση νόμου.
Μάλιστα, το Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφασή του ανα-
γνωρίζει ότι «οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι η νέα μορφή
αστικής μίσθωσης και δεν θα πρέπει να τυγχάνουν διαφορε-
τικής αντιμετώπισης από τις κλασικές μισθώσεις». 

Βέβαια, το επιχείρημα των ιδιοκτητών που αντιδρούν κάθε
άλλο παρά έωλο είναι. Ισχυρίζονται συγκεκριμένα ότι δεν είναι
δυνατόν κάθε βδομάδα να έχουν καινούργιο συγκάτοικο, που
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= Ο Καραμανλής πρώτος στην επιλογή του κόσμου

Θα είμαστε 
ένας αριθμός...

ÓÅË. 17

4ΣΕΛ. 7

Το νέο Ασφαλιστικό βρίσκεται
στα «τελειώματά» του

Μέσω του «Ηρακλή» που έστησαν οι τράπεζες

Δεν θα περάσει 
η αυθαιρεσία 
της Τουρκίας

Πιέσεις από παντού

4ΣΕΛ. 2

=Έχουν δίκιο οι ιδιοκτήτες που αντιδρούν, δεν μπορεί κάθε βδομάδα 
να έχουν άλλο συγκάτοικο, που δεν ξέρουν από πού κρατάει η σκούφια του 

4ΣΕΛ. 13

Απ’ τ’ ολότελα, καλή κι η... Παναγιώται-
να, λέγανε οι παλιοί στα χωριά μας... Το

ίδιο περίπου ισχύει και για το μήνυμα που
εξέπεμψε η απόφαση της Συνόδου
Κορυφής για τη... συμφωνία που
έκανε με τη Λιβύη η Τουρκία, επε-
κτείνοντας τα θαλάσσια σύνορά της
μέχρι το Λιβυκό Πέλαγος γιατί έτσι
γουστάρει, για να μιλήσουμε τη γλώσσα του
πεζοδρομίου που συνηθίζει να χρησιμοποι-
εί ο Ερντογάν.
Στο κείμενο των συμπερασμάτων του Ευ-

ρωπαϊκού Συμβουλίου χαρακτηρίζονται «πα-

ράνομες οι γεωτρήσεις της Τουρκίας στην
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου»
και επισημαίνεται ότι «το μνημόνιο συμφω-
νίας Τουρκίας – Λιβύης για την οριοθέτηση
των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο
Θάλασσα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώ-

ματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με
το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να
παράγει νομικές συνέπειες για τα τρίτα κρά-
τη», καταλήγοντας «με την επιβεβαίωση της
αλληλεγγύης του προς την Ελλάδα και την
Κύπρο». Ως εδώ είναι το αυτονόητο. Λεκτικά

και ΜΟΝΟ! Αν δεν κάνει πίσω, όμως, ο Ερ -
ντογάν και πραγματοποιήσει τις απειλές του,
αυτή η αλληλεγγύη που απλόχερα μας προ-
σφέρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πώς θα με-
ταφραστεί στην πράξη; Θα επέμβει η ΕΕ ή θα
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Με το… ok του Τσίπρα

Ο Γιατρός σας  σελ. 18

Τι πρέπει να προσέξουν 
οι διαβητικοί τα Χριστούγεννα

Οι... παγίδες του εορταστικού τραπεζιού
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Ποια είναι η επόμενη μέρα μετά την απόφαση της Συνόδου Κορυφής; 

=Η γκρίνια για την… ΠΑΣΟΚοποίηση συνεχίζεται…

«Οι δανειολήπτες που δεν θα μπορούν να πληρώσουν το χρέος τους θα απαλλάσσονται, με το νέο
πτωχευτικό δίκαιο», αποκαλύπτει ο υφυπουργός Οικονομικών Θόδ. Σκυλακάκης

ÓÅË. 12

Ο λογαριασμός του Δεκεμβρίου 
για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

=Στόχος, η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία

=Οι υπηρεσίες του υπουργείου 
Εργασίας παραδίδουν το νομοσχέδιο

μέσα στην εβδομάδα

245 δισ. ευρώ έχουν 
οι Έλληνες!

Σåëίδα 8

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

= Θα πετάξει στα σκουπίδια ο Ερντογάν τη συμφωνία με τη Λιβύη και θα το βάλει στα πόδια; 
= Η αλληλεγγύη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Ελλάδα και την Κύπρο –

κατά των ενεργειών της Τουρκίας– σε τι μεταφράζεται πρακτικά;

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Σταθερά στα 100 δισ.
τα ληξιπρόθεσμα! 

Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, οι ληξι-
πρόθεσμες οφειλές στην Εφορία μέ-

νουν σταθερές, δεν... αυγατίζουν! Και πολ-
λοί διερωτώνται τι συμβαίνει και ψάχνουν
να βρουν το γιατί…

Χρόνια τώρα, αυτή η σύμπτωση έχει γί-
νει καθεστώς! Τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην
Εφορία αυξάνονται κατά το ίδιο ποσό που
πληρώνουν οι οφειλέτες. Πώς συμπίπτουν
τα νούμερα, είναι πράγματι από τα ανε-
ξήγητα...

Γεγονός, πάντως, είναι πως το ποσό των
οφειλών που πληρώνονται κάθε μήνα εί-
ναι γύρω στα 5 δισ. ευρώ. Στο ίδιο περίπου
ποσό ανέρχονται και οι νέες οφειλές που
δημιουργούνται. 

Μόνο... μάγος μπορεί να το εξηγήσει. 

Από τα περίεργα...

=Tονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα
απέναντι στις αρπακτικές 
κινήσεις των Τούρκων
=Προτείνουν οι Ευ. Βενιζέλος, 

Χρ. Ροζάκης, Ν. Κοτζιάς και Στ. Μάνος
4ΣΕΛ. 6

Από τον Ιούλιο ήξεραν στην
κυβέρνηση ότι ο Ερντογάν
τα βρήκε με τη Λιβύη

Αποκάλυψη

4ΣΕΛ. 8

Αποκαλύπτουμε τι αλλάζει

Όπως αποκαλύπτει έρευνα του ΙΟΒΕ

4ΣΕΛ. 4

=Συν τα λεφτά που φυλάνε 
κάτω από το μαξιλάρι τους

Προτεραιότητα το πλαστικό χρήμα...

= Η Αθήνα άρχισε να τρέχει 
κατόπιν εορτής…




