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Ο ανοικτός πόλεμος του Ερντογάν
εναντίον της Ελλάδας

Αναζητείται ανταποδοτικό τέλος
ύψους 100 εκατ. ευρώ στην ΕΡΤ!

Η Μέρκελ στηρίζει τους Τούρκους!

Οριστικά εκτός οι ενημερωτικοί σταθμοί

=Οι «27» μάς έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια = Οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης που… βούλιαξαν

Tα πάνω κάτω φέρνει ο «Νόμος Πέτσα» Φωτογραφικές
διατάξεις 

για τη σύνθεση
του ΕΣΡ=Tι προβλέπει για τη ραδιοτηλεόραση

Μετά τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, βρήκε
και η Άννα Διαμαντοπούλου τον δρό-

μο που οδηγεί από το ΠΑΣΟΚ κατευθεί-
αν στην καρδιά της Δεξιάς, όπου η κα-
ρέκλα είναι ακούνητη. Μάλιστα, τον ίδιο
δρόμο είχε ακολουθήσει και ο πατέρας
τού νυν αρχηγού της ΝΔ, ο Κώστας Μη-
τσοτάκης, μετά την αποστασία του 1965.

Ο Χρυσοχοΐδης έγινε υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη στην κυβέρνηση του
Κυριάκου, ενώ η συνάδελφος του Χρυ-
σοχοΐδη, η Διαμαντοπούλου, αντάλλαξε
την ΠΑΣΟΚική ταυτότητα με την υποψη-
φιότητα για τη θέση του γενικού γραμ-
ματέα του ΟΟΣΑ μετά τη λήξη της θητεί-
ας του Άνχελ Γκουρία, ο οποίος είναι από
το Μεξικό. 

Ανακοινώνοντας με... ύμνους την υπο-
ψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου,
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
τόνισε: «Αποτελεί μια υπερκομματική επι-
λογή, με πολυδιάστατη επιστημονική και

Σήκωσαν ψηλά τον πήχη των κυρώσεων. Και
η Αθήνα και η Λευκωσία. Ποια, όμως, είναι

η αλήθεια για τις κυρώσεις επί της Τουρκίας από
την ΕΕ; Ακόμα και αν επιβληθούν, αυτό θα συμ-
βεί τον Δεκέμβριο. Εκτός και αν… Το ερώτημα

είναι άλλο: Ήθελαν ή θέλουν
όντως Αθήνα και Λευκωσία
την επιβολή κυρώσεων στην
παρούσα φάση; Μάλλον όχι.
Γιατί; Η μεν Αθήνα επιθυμεί
διάλογο για να αποφύγει κλι-
μάκωση της κρίσης, κάτι που
όμως δεν της προσφέρει η
Τουρκία. Το αντίθετο συμ-
βαίνει. Επιδιώκει να την ξε-
φτιλίζει. Η δε Λευκωσία έχει
δεσμευθεί για επανέναρξη
συνομιλιών μετά τις σημε-
ρινές λεγόμενες «εκλογές»
στα Κατεχόμενα. Και οι εταί-

ροι, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, γλιτώνουν
από τους μπελάδες με την Άγκυρα. Και ως εκ
τούτου είναι όλοι happy. Κυρίως ο Ερντογάν!
Πώς, άλλωστε, θα επιβληθούν κυρώσεις όταν
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Ποιες κυρώσεις; 

Μετά τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη...

Ο Μητσοτάκης πήρε 
μεταγραφή και 

την Διαμαντοπούλου! 
η ΝΔ του Κυριάκου
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Δ
εν μπορείς, Νίκο Μιχαλολιάκο, να έχεις παράπονο, ούτε
εσύ ούτε η Χρυσή Αυγή σου. Η Δικαιοσύνη σάς... «τίμη-
σε» και με το παραπάνω. Εσένα και τα... ψευτοπαλίκαρά

σου. Όπως και το πρωτοπαλίκαρό σου, τον Ρουπακιά, που έδω-
σε τη χαριστική βολή στην παρέα σας. Με αιώνιο μάρτυρα τον
Παύλο Φύσσα, που τον κράτησε όρθιο η μάνα του, με πόνο αβά-
σταχτο. 

Χαλάλι τα πεντέμισι χρόνια που κράτησε η δίκη και άντεξαν
οι δικαστές και οι εισαγγελείς της έδρας. Με ακροατήριο όλη
την Ελλάδα.

Στάθηκε στο ύψος της η Δικαιοσύνη. Δεν έκανε εκπτώσεις.
Απέδωσε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι... Τίμησαν τον όρκο τους
οι δικαστές. Και την καρέκλα με την οποία έζησαν πεντέμισι χρό-
νια... Έχουν καταγραφεί όλα... Η Ιστορία ήταν εκεί... Και αποκα-
λύφθηκε όλο το έργο της Χρυσής Αυγής, με κάθε λεπτομέρεια...

Απόδειξη, το ότι καμία από τις αποφάσεις στη διαδρομή των
πεντέμισι χρόνων δεν αμφισβητήθηκε. Από καμία πλευρά...

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης. Και δεν θα μπο-
ρούσε να γίνει διαφορετικά...

Την πρωτιά είχε ο εκτελεστής: Ισόβια και 14 χρόνια πήρε ο

Από τη μια, το Δημόσιο δεν
έχει φράγκο για να προστα-

τεύσει την πρώτη κατοικία από
τους πλειστηριασμούς, ώστε να
μην την αρπάξουν τα διεθνή «κο-
ράκια», τα γνωστά funds, για ένα
κομμάτι ψωμί και μείνουν στον
δρόμο ευάλωτα νοικοκυριά και,

από την άλλη, η κυβέρνηση βγαί-
νει στα... μπαλκόνια και διαλα-
λεί ότι δίνει επιδότηση μέχρι και
95% για την αναβάθμιση κατοι-
κιών μέσω του προγράμματος
«Εξοικονομώ», ο προϋπολογι-
σμός του οποίου είναι 850 εκατ.
ευρώ. Άρα λεφτά υπάρχουν...

Στη ζυγαριά δεν έχει προτε-
ραιότητα η σωτηρία της πρώτης
κατοικίας έναντι της αναβάθμι-
σης (βάψιμο, νέα παράθυρα
κ.λπ.); Δεν προέχει το να μην
ξεσπιτωθούν δεκάδες χιλιάδες
οικογένειες; Εκτός κι αν, κύριε
Μητσοτάκη, τα funds-«γύπες»

προηγούνται στην... κοινωνική
σας πολιτική! Και κάτι ακόμη,
που είναι και το σπουδαιότερο:
Ο οφειλέτης πρέπει να έχει προ-
τεραιότητα έναντι των «κορα-
κιών» και να μπορεί να πάρει
την κατοικία του στην ίδια τιμή
που δίνει το fund.
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Κόντρα κυβέρνησης – 
επιστημόνων!

«Πουλάει» τους δεξιούς και «ψωνίζει» από τα… καλάθια του ΠΑΣΟΚ
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300 εμβόλια δοκιμάζονται
σε 20.000 εθελοντές!
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ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ
- Οργή για Διαμαντοπούλου και Ντόκο
- «Casus belli» για Σαμαρά η υποχώρηση στα Ελληνοτουρκικά

=Μίνι lockdown ζητούν εδώ και τώρα
στην Αττική οι επιδημιολόγοι

Είναι η ώρα να προχωρήσει η Ελλάδα
στην ανακήρυξη ΑΟΖ, με συγκεκριμέ-

νες συντεταγμένες, σε όλες τις ελληνικές
θαλάσσιες περιοχές, σύμφωνα με ση-
μαντικό πολιτικό, που θήτευσε σε κορυ-
φαίο αξίωμα.

Πρόκειται, όπως υποστηρίζει, για κίνη-

Να ανακηρύξουμε ΑΟΖ 
σε όλη τη χώρα 

Κορυφαίος πολιτικός
υπογραμμίζει: 

Ανθρωπάκι κατάντησε η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Κρύβε-

ται για να μην... τρακάρει με
τον Σουλτάνο. Οι... μεγάλοι
φαίνονται να φοβούνται τον Ερντογάν, με πρώ-
τη τη Γερμανία της Μέρκελ, που ανησυχεί μην
της κόψει τις δουλειές που της δίνει ο Ερντογάν
–ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ τον χρόνο– και έχει
εσωτερικές ταραχές. Μαζί και οι... κολαούζοι της,
που όλο και κάτι... ψιλά παίρνουν από μικρο-
δουλειές. Μόνο ο Μακρόν στέκεται απέναντι, για
τους δικούς του λόγους, για να ηγεμονεύσει στο

κλαμπ της Ευρώπης. Και έχουν αφήσει μόνη της
την Ελλάδα να βγάλει το φίδι από την τρύπα, με
τον Αμερικανό να κλείνει το μάτι στον Τούρκο. 
Μα, αν δεν απατώμεθα –που δεν απατώμεθα–,

η Ελλάδα είναι τα ανατολικά σύνορα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά, δεν περνάει μέ-
ρα, δεν περνάει ώρα που να μας ξεχνά ο Πρό-
εδρος της Τουρκίας. Στέλνει καθημερινά το...
μπιλιετάκι του στον αέρα, στη θάλασσα αλλά και
στη στεριά. Και η αντιμετώπισή του μας κοστίζει

ακριβά, ξοδεύουμε χρήματα που θα βελτίωναν
τη ζωή των Ελλήνων, του κάθε νοικοκυριού. 
Και εδώ μπαίνουν οι τεράστιες ευθύνες της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η ηγεσία της να
κλείνει τα μάτια στις καθημερινές παραβιάσεις
του εναέριου χώρου, της θάλασσας και του εδά-
φους μας από την Τουρκία. Δεν υπάρχει ώρα που
να μη στέλνει το μπιλιετάκι του ο νέος Σουλτά-
νος, ο Ερντογάν, και στην ηγεσία της ΕΕ. Αλλά
αυτή κλείνει τα μάτια, παίζει το κομπολόι της. Δεν

προχωράει σε κανένα διάβημα, δεν ψελλίζει καν
το «Ως εδώ». Το σκεπτικό τους είναι: «Άσε την
Ελλάδα να τα βγάλει πέρα μόνη της. Α πα πα, να
μπλέξουμε με τον Τούρκο, να χάσουμε τις δου-
λειές που μας δίνει;». 
Αρκετά, όμως, έχει τραβήξει το παραμύθι. 
Η Ελλάδα είναι τα ανατολικά σύνορα της Ευ-

ρώπης των 27 απέναντι στην Τουρκία. Και είναι
αυτονόητη η υποχρέωση της ΕΕ να τα προστα-
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= Είναι ώρα να προστατεύσει επιτέλους η Ευρώπη τα σύνορά της, όπως έκανε στον Έβρο 
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Με 401 χρόνια φυλακή καθάρισαν 
τα 57 «παλικάρια» της Χρυσής Αυγής
=Συν τα ισόβια και 14 χρόνια φυλακή του
Ρουπακιά, που δολοφόνησε τον Φύσσα 
=Η Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος της

Οι ασυμπτωματικοί είναι 
ο σιωπηλός κίνδυνος για
τη μετάδοση του κορονοϊού

Συνεχίζεται με ανατροπές
η διαμάχη στην Ακαδημία
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Ôïõ
ΓΙAΝΝΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠIΔΗ
Δρος των Διεθνών
Σχέσεων = Της πρόσφερε την υποψηφιότητα για

τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΟΣΑ

Η σωτηρία της α΄ κατοικίας προηγείται 
της αναβάθμισης, κύριε Μητσοτάκη

Αποκάλυψη

Με τον φόβο θερμού 
επεισοδίου ζουν στο Μαξίμου
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Πυρ ομαδόν από όλα τα κόμματα
κατά της κυβέρνησης
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= Ζητούν τη σύγκληση του Συμβουλίου
των Πολιτικών Αρχηγών

O καθηγητής Πνευμονολογίας
Στέλιος Λουκίδης στο «Π»

Η Ελλάδα δεν θα είναι ο χωροφύλακας της ΕΕ, το μόνιμο κορόιδο 

Εκτάκτως σήμερα 
οι «Εξομολογήσεις» στη σελ. 15




