
Παρατράβηξε το παραμύθι με την ηγεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα μας είναι μέ-

λος –και μάλιστα από τα πρώτα– της Ενωμένης
Ευρώπης, ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Πικρή η αλήθεια για τους
ισχυρούς της Ένωσης. Ενδιαφέρονται πρώτα από
όλα για τα δικά τους συμφέροντα, για το πώς θα
κερδίσουν περισσότερα λεφτά, πώς θα εξασφα-
λίσουν τα «φιλέτα». Και κάπου κάπου, όταν δεν
επηρεάζονται τα συμφέροντα των χωρών τους,
λένε και κανένα «Όχι» για τους τύπους. Με την
Ελλάδα να την έχει στήσει στο απόσπασμα ο αλα-

ζονικός τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, που
έχει το... όνειρο της αναβίωσης της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. «Δώστε κάτι για να ηρεμήσει ο
Σουλτάνος. Δώστε του, ρε Έλληνες, κανένα νη-
σάκι και έχει ο... Αλλάχ, ο Ταγίπ...». Όπως πάτη-
σε και στην Κύπρο και απαιτεί πλέον να είναι συ-

νεταίρος της Μεγαλονήσου, ενώ και πριν από λί-
γους μήνες έστειλε «μπιλιετάκι» στον γάλλο Πρό-
εδρο από τη Λιβύη και το παίζει συνεταίρος στα
θαλάσσια οικόπεδά της. 
Είναι μια ακόμη απόδειξη ότι ο Ερντογάν έχει

τελικό στόχο τη Βιέννη. Ας το σημειώσει στο «μπλο-

κάκι» του ο Πρόεδρος της Αυστρίας για τις συ-
σκέψεις των «μεγάλων» της ΕΕ, όταν πίσω από
τις κλειστές πόρτες μοιράζονται μεταξύ τους τα
«φιλέτα» κάθε είδους... Με πρώτες τις μεγάλες
μπίζνες, όπου όλο και κάποιο «δωράκι» παίρνουν
για τα γηρατειά τους...
Την πάρτη τους κοιτάζουν και άσε την Ελλάδα

να ψάχνει για κανένα αποκούμπι, στην Ευρώπη
κυρίως, με τη Γαλλία να συμπλέει μαζί μας λόγω
του τουρκολιβυκού μνημονίου, που έχει εξοργί-

Ρυθμίσεις για διαφήμιση
και ραδιοτηλεόραση 

Γράφουν σήμερα στο «Π»
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Πτωχεύουν και τον αγρότη!
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...Μία ακόμη. «Κάνει πίσω ο Μητσο-
τάκης», γράφαμε στο κεντρικό πρωτο-
σέλιδο θέμα στο φύλλο της περασμέ-
νης Κυριακής (6 Σεπτεμβρίου),
προαναγγέλλοντας την υποχώρηση του
πρωθυπουργού έναντι των απαιτήσε-
ων της Τουρκίας και του Τ. Ερντογάν.
Πριν στεγνώσει καλά καλά το μελάνι, ο
κ. Μητσοτάκης με άρθρο του σε τρεις
μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες ομο-
λογούσε ότι στη διάρκεια της τριμερούς
συνάντησης στο Βερολίνο είχε προχω-
ρήσει σε «έγγραφη συμφωνία» για διά-
λογο με την Τουρκία. Χωρίς να αποκα-
λύπτει την ατζέντα των θεμάτων που
επρόκειτο να συζητηθούν. Θα αφο-
ρούσαν οι συζητήσεις μόνο τις θαλάσ-
σιες ζώνες, όπως είναι η πάγια εθνική
μας θέση, ή και όλα τα άλλα θέματα που
βάζει ο Τ. Ερντογάν; Και όλα αυτά χω-
ρίς να έχει ενημερώσει ο κ. Μητσοτά-
κης τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πί-
σω από τις πλάτες του ελληνικού λαού.
Γεγονός πρωτοφανές. Και απαράδεκτο.
Και εθνικά επιζήμιο. Και καταστροφικό. 

Ησυστηματικά κλιμακού-
μενη, προκλητική συ -

μπεριφορά της τουρκικής
κυβέρνησης σε βάρος των
κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Ελλάδας και της Κύπρου
επαναφέρει στο προσκήνιο
την ανάγκη αναθεώρησης
της μέχρι σήμερα πολιτικής
των δύο χωρών.
Είναι πολύ καλά γνωστό

ότι από τα μέσα της δεκαε-
τίας του 1990 υιοθετήθηκε
από πολιτικούς κύκλους και
κόμματα και στις δύο χώρες
μια πολιτική βασισμένη σε
μια μονοδιάστατη προσέγ-

γιση, σύμφωνα με την οποία η επίλυση τόσο του
Κυπριακού όσο και των ελληνοτουρκικών προ-
βλημάτων θα επιτευχθεί με την ένταξη της Τουρ-
κίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ως εκ τού-
του, η εκδημοκρατικοποίηση του πολιτικού
συστήματος της χώρας από τη μια και η καλή
διάθεση που θα επιδείξουν οι εν Άγκυρα κυβερνώ -
ντες από την άλλη θα συμβάλουν στη δημιουρ-

Έλεος, θα του παίρνουν το χωράφι!

-  Στο απόσπασμα τα ευάλωτα νοικοκυριά  - Πώς θα σου παίρνει την πρώτη κατοικία ο Φορέας

Ολομέτωπη επίθεση 
κατά Μητσοτάκη

Πρόσφερε στο πιάτο στον Ερντογάν 
δικαιώματα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας
=Να δώσει εδώ και τώρα στη δημοσιότητα τη «γραπτή συμφωνία»
= Μπλοκάρει τις κυρώσεις η Γερμανία

Ωμή η αλήθεια: Την πάρτη τους κοιτάζουν οι Ευρωπαίοι
= Μας θυμούνται μόνο όταν στηρίζουμε τα συμφέροντά τους…

= Αρκετά έχουμε παίξει τον ρόλο του κορόιδου

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
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Της
ΦΩΦΗΣ 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Προέδρου 

του Κινήματος 
Αλλαγής 

και του ΠΑΣΟΚ

4ΣΕΛ. 9

Σåëίδα 8

Από τις εφημερίδες έμαθαν τα κόμματα τη συμφωνία που υπέγραψε με την ΤουρκίαΗ αντιμετώπιση του τουρκικού
επεκτατισμού επιβάλλει 

αναθεώρηση της πολιτικής 
Ελλάδας και Κύπρου

Πανηγυρική 
επιβεβαίωση 

για το «ΠΑΡΟΝ»ο Μητσοτάκης
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Με σύγχρονο, προοδευτικό αφήγημα 
για τη Νέα Αλλαγή βγαίνουμε ξανά μπροστά

Έ

ÓÅË. 13

Τι πρέπει να αλλάξει στις 
εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ

ΤΑ ΕΔΩΣΕ ΟΛΑ 

4ΣΕΛ. 12

Φρένο στον Ερντογάν 
βάζει ο Μακρόν!

4ΣΕΛ. 8

=Νομοσχέδιο Πέτσα καταργεί τον «νόμο Παππά»
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Γραμμή Τσίπρα

Ναρκοπέδιο έχει απέναντί
της η κυβέρνηση

Tου 
ΜΑΡIΝΟΥ 
ΣΙΖOΠΟΥΛΟΥ 

Προέδρου 
του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών
ΕΔΕΚ (Κύπρου)

Δεν του βγήκε, στόχος 
να καούν χιλιάδες 

πρόσφυγες 

Η Μόρια, το νέο
«εργαλείο» 

του Ερντογάν...

Σ
ε χώρο που βρίσκεται σε απόσταση
πέντε χιλιομέτρων από τη Μυτι-
λήνη σχεδιάζει η κυβέρνηση να

εγκαταστήσει προσωρινά τους πρό-
σφυγες / μετανάστες που μέχρι πρό-
τινος φιλοξενούνταν στο Κέντρο Υπο-
δοχής της Μόριας. Πρόκειται για έκταση
100 στρεμμάτων που παλιότερα λει-
τουργούσε ως πεδίο βολής για τους
άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων. Λό-
γω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει
ο χώρος (είναι ακάλυπτος και επίπε-
δος), θεωρείται εύκολη η κατασκευή
πρόχειρων εγκαταστάσεων με σκηνές,
χημικές τουαλέτες κ.ά. Εκτιμάται, μά-
λιστα, ότι θα ολοκληρωθεί σε διάστη-
μα λίγων ημερών, ή έστω εβδομάδων,
ώστε να στεγαστούν οι 12.000. Το εν-
δεχόμενο φιλοξενίας των προσφύγων
σε κρουαζιερόπλοια δεν προχώρησε,
για αδιευκρίνιστους λόγους. 

Στο μεταξύ, στις τάξεις των κατοί-
κων της Λέσβου επικρατεί αναταραχή
και ανησυχία για την πρωτόγνωρη, όσο
και απαράδεκτη κατάσταση που επι-
κρατεί στο νησί, με τις πυρκαγιές που
κατέστρεψαν το Κέντρο Υποδοχής της
Μόριας. Ανησυχίες που δεν έχουν να
κάνουν μόνο με την ασφάλεια αλλά
και με τη δημόσια υγεία. Είναι γνωστό
ότι μεγάλος αριθμός από όσους βρί-
σκονταν στο κέντρο διαπιστώθηκε ότι
έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό,
ενώ οι έλεγχοι δεν έχουν ακόμη ολο-
κληρωθεί. Καθώς όλοι αυτοί κυκλο-
φορούν ή διαμένουν στους δρόμους
και σε άλλους ανοιχτούς χώρους στη
Μυτιλήνη, ο κίνδυνος διασποράς του
κορονοϊού είναι κάτι περισσότερο από
ορατός. Φορείς και κάτοικοι έχουν δια-
μηνύσει προς την κυβέρνηση ότι δεν

Σε πρώην «πεδίο βολής»
στήνεται η νέα Μόρια

= Αντίθετοι οι κάτοικοι στην κατασκευή
μόνιμου κέντρου
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46 χρόνια από την ίδρυση του
ΠΑΣΟΚ, οι αρχές του Κινήματος
που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου είναι επίκαιρες όσο ποτέ.
Πυξίδα για την πορεία μας.
Μιλήσαμε τότε για Εθνική Ανε-

ξαρτησία.
Η παράταξή μας ήταν και παρα-

μένει γνήσια πατριωτική.
Υπερασπιζόμαστε την ανεξαρ-

τησία, την ακεραιότητα και την κυ-
ριαρχία της Ελλάδας.
Και προειδοποιούμε ότι όποιος

απλώσει το δάχτυλο, θα χάσει το
χέρι του. 
Αυτό το μήνυμα πρέπει να εκ-

πέμψει η Ελλάδα, με αρραγές εσω-
τερικό μέτωπο.

Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, δυ-
στυχώς, η χώρα πορεύεται με μυ-
στική διπλωματία, χωρίς εθνική
γραμμή, με αποκλειστική ευθύνη
της κυβέρνησης. 
Ο πρωθυπουργός δεν ηγείται,

δεν προηγείται, ακολουθεί τις εξε-
λίξεις και στα εθνικά θέματα. 
Μιλήσαμε για Λαϊκή Κυριαρ-

χία.
Σήμερα καλούμαστε να προ-

στατέψουμε τη Δημοκρατία από
πανίσχυρα συμφέροντα και κάθε
μορφής λαϊκισμό και αυταρχισμό. 
Να βαθύνουμε τη Δημοκρατία

μας με περισσότερη λογοδοσία,
διαφάνεια, να αναδείξουμε νέες
δυνάμεις από τα σπλάχνα της κοι-

νωνίας. Να οικοδομήσουμε ένα
σύγχρονο, αποκεντρωμένο, ψη-
φιακό, πραγματικά επιτελικό κρά-
τος, με αξιοκρατία και διαφάνεια.
Όχι Μαξίμου ΑΕ.

Μιλήσαμε για Κοινωνική Απε-
λευθέρωση. 
Το κοινωνικό κράτος που δημι-

ούργησε η παράταξή μας ήταν απο-
κούμπι και στήριγμα των πιο αδύ-
ναμων. 
Σιγουριά, αλληλεγγύη και ερ-

γασία είναι και το σημερινό αίτημα
της κοινωνίας.
Ιδιαίτερα τώρα που η δοκιμασία

της πανδημίας αξιοποιείται από την
κυβέρνηση για να θεσμοθετήσει
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Μόνο στο «Π» - Αποκάλυψη στις «ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ» 

Εμβόλια έναντι του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2
Του ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ............................. Σελ. 4

Ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη ως κοινωνία, 
τώρα είναι η ώρα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ ............................ Σελ. 4

Τι συνέβη με το εμβόλιο της Οξφόρδης 
και τι περιμένουμε
Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ ............................. Σελ. 5

Η τουρκική προπαγάνδα, τα ΜΜΕ 
και η γερμανική κάλυψη
Του ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΛΑΜΑΓΚΑ  ............................... Σελ. 6

Μπορεί μια χώρα να διαπραγματεύεται υπό απειλή;
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  ........................... Σελ. 6

Η Γαλλική στρατηγική παρέμβαση αλλάζει 
τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ..........................,,....... Σελ. 7

Το Μεταναστευτικό θα καταπιεί την Ελλάδα, 
αν δεν προσπαθήσει να το ελέγξει
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ  ..................... Σελ. 8

Εργασιακός Μεσαίωνας υπό άκρα αλαζονεία
Της ΕΦΗΣ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  ........................,,,,...... Σελ. 9

Το δύσκολο παζλ με την Κίνα
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ  ....................... Σελ. 10

Έπεσαν οι μάσκες για την πρώτη κατοικία
Του ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ  ................... Σελ. 10

Άστοχες προβλέψεις, παλινωδίες 
και κυρίως αδιέξοδη πολιτική
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ  .............................. Σελ. 11

Για ποια Δικαιοσύνη μιλάμε τελικά;
Του ΘΕΜΙΣΤΟΠΟΛΟΥ ΙΙ    ............................... Σελ. 12

Ο κορονοϊός τρέφει τον «κερδοϊό»!
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΩΤΗ ................................ Σελ. 14

= Ο γάλλος Πρόεδρος 
θέλει να πάρει τα ηνία 

της Ευρώπης από τη Μέρκελ

Θερμό επεισόδιο φοβούνται
στην κυβέρνηση!

= Μέσα στον Σεπτέμβριο

Ο Πολάκης έκανε
άνω - κάτω τη ΝΔ!

4ΣΕΛ. 9

«Έμφραγμα» στον e-ΕΦΚΑ 
από εκκρεμότητες πολλών ετών
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Επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ 
δρομολογούν οι 

φαρμακευτικές εταιρείες!

4ΣΕΛ. 11
Ξεπουλάνε τα «φιλέτα» του Δημοσίου
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