Με την υπογραφή του πρωθυπουργού και των βουλευτών του
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«Μακαρία η οδός η πορεύει σήμερον» η πρώτη κατοικία...
= Τι θα γίνει με τα ευάλωτα νοικοκυριά και τα χρέη τους - Φορέας θα παίρνει το σπίτι τους
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Το «ΟΧΙ» έχει ανάγκη σήμερα η Ελλάδα...
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Θ

α περίμενε κανείς ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υιοθετούσε –ωμά,
θα άρπαζε– την πρόταση που διατύπωσε δημόσια, και μάλιστα από το βήμα της Βουλής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας να ασκήσει
η Ελλάδα το αναφαίρετο «κυριαρχικό μας δικαίωμα για 12 μίλια στην Κρήτη και, ανάλογα με
τις εξελίξεις, νότια της Κάσου, της Καρπάθου,
της Ρόδου και του Καστελλόριζου». Δυστυχώς
για τη χώρα, όμως, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ότι

= Επιχειρεί ο Ερντογάν
μετά την Ανατολική Μεσόγειο

Τι οφείλει να πει
ο Αναστασιάδης σε
Τατάρ και Γκουτιέρες
Ôïõ ΓΙAΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

= Η μία ζώνη μέχρι τη Λάρισα, συν τη Βοιωτία,
Σåëίδα 8
και η άλλη όλη η υπόλοιπη Ελλάδα
= Έτοιμα τα πρώτα εμβόλια μέχρι το τέλος του χρόνου

Δύο κράτη ή Διζωνική
Δικοινοτική Ομοσπονδία;
Ôïõ ΜΑΡIΝΟΥ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Προέδρου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ
4ΣΕΛ. 10

Αποφασίζομεν και διατάσσομεν...

Η επόμενη μέρα
του πτωχευτικού
κώδικα

10 ώρες θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι
και θα πληρώνονται για 8!

Ôïõ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ

4ΣΕΛ. 5

Αντεπίθεση ΣΥΡΙΖΑ
για Ασφαλιστικό και Εργασιακά
4ΣΕΛ. 8

Τι συμβαίνει με τον Άδωνη;

Του ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΜΠΟΥΚΗ ................................... Σελ. 4

Κοινή βούληση για επανεκκίνηση
των ελληνορωσικών σχέσεων
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ............................... Σελ. 6

Απόλυτα επιβεβλημένη η αναβολή των εκλογών
στους εκπαιδευτικούς

= Τις δύο ώρες θα τις παίρνουν... ρεπό ή άδεια, θέλουν – δεν θέλουν,
αλλιώς ας ψάχνουν για δουλειά! Και αυτό λέγεται... ευελιξία!

Ό

λα για τις επιχειρήσεις. Ό,τι
θελήσουν, ό,τι διατάξουν
εν τω άμα γίνεται νόμος, αρέσει – δεν αρέσει στους εργαζομένους. Κι αν δεν αρέσει σε
κάποιον, ας πάει να βρει, αν
βρει, άλλη δουλειά. Οι μεγαλοεπιχειρήσεις έχουν το πεπόνι και το μαχαίρι, αρέσει –
δεν αρέσει στα συνδικάτα, που
σήμερα είναι αποδυναμωμένα, με αποτέλεσμα να κάνουν
πάρτι οι μεγαλοεπιχειρήσεις
και οι μεγαλοβιομήχανοι. Αυτοί επιβάλλουν τους νόμους
που τους εξυπηρετούν για να

κερδίζουν παραπάνω. Και αυτό το βιώνουν τούτες τις μέρες
οι εργαζόμενοι.
Αποφασίζουν και διατάσσουν τα αφεντικά.
Τέλος το οκτάωρο. Παρελθόν... Ήρθαν οι... ελαστικές
μορφές εργασίας. Μέχρι 10
ώρες θα είναι η ημερήσια εργασία. Αρέσει – δεν αρέσει στον
εργαζόμενο. Ανάλογα με τη
δουλειά που θα έχει το... μαγαζί, θα κάνει δεκάωρο αντί
του οκταώρου. Και οι δύο παραπάνω ώρες δεν θα πληρώ-

Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ..................................... Σελ. 7

Έλληνες ή κάτοικοι του ελλαδικού χώρου;
Του ΑΓΓΕΛΟΥ Μ. ΣΥΡΙΓΟΥ ................................. Σελ. 8

Μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ως απάντηση
στον νεοοθωμανικό ιμπεριαλισμό
Του ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ .................................. Σελ. 8

Η Νέα Δημοκρατία βλάπτει σοβαρά
την πρώτη κατοικία
Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΡΙΝΗ ..................................... Σελ. 12

Ερντογάν και διεθνές περιβάλλον
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ .......................... Σελ. 14

Τελικά, το πρόγραμμα στήριξης για την πανδημία
ήταν 24 δισ., 7,9 δισ. ή μήπως 4 δισ.;
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................. Σελ. 14

Πτωχευτικό ΝΔ: Το πρώτο νομοσχέδιο
του πέμπτου Μνημονίου

ó. 13

44

Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ .......................... Σελ. 14
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Προς άτυπη νομιμοποίηση
των ραδιοφωνικών σταθμών

Ο Μητσοτάκης πίσω από
τις επιθέσεις των ΜΜΕ κατά Τσίπρα
πόλεμο» στα ΜέΜαζικής Ενημέρωσης
«Ασανοιχτό
κήρυξε ο Αλ. Τσίπρας, καταγ-

γέλλοντας ότι στη συντριπτική
πλειοψηφία τους αβαντάρουν
την κυβέρνηση και παρουσιάζουν μια στρεβλή εικόνα για την
κατάσταση που επικρατεί στη
χώρα. Εγείρει με τον τρόπο αυτό θέμα πολυφωνίας, καταπώς
ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι, αλλά και αντικειμενικής ενημέρωσης του ελληνικού λαού.
Η επιλογή αυτή του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ «φορτίζει» κι άλλο

3,9 δισ. ευρώ έχασαν
σε 3 μήνες τα νοικοκυριά!
οιος θα τραβήξει το κάρο της οικονομίας όταν η πανδημία σαρώνει τα
Π
πάντα, όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και
τα νοικοκυριά, με τα κρούσματα του κορονοϊού να πολλαπλασιάζονται και τους
νεκρούς να αυξάνονται καθημερινά, χωρίς να φαίνεται γιατρειά στον ορίζοντα
της υφηλίου;
Μέσα σε τρεις μόλις μήνες τα νοικοκυριά έχασαν 3,9 δισ. ευρώ. Λεφτά που
χάθηκαν από την αγορά και οδήγησαν
σε ακόμα μεγαλύτερο σφίξιμο του ζωναριού. Σε αυτό το τρίμηνο το εισόδημα
των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 11,8%
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2019. Να σημειωθεί ότι τον Απρίλιο του
2020 οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ, τον Μάιο
κατά 194 εκατ. ευρώ και τον Ιούνιο κατά 50 εκατ. ευρώ, απόδειξη του ότι τα
έσοδα στο σπίτι όλο και λιγοστεύουν. Και
ο τζίρος των επιχειρήσεων μειώθηκε επίσης στα 58,9 δισ. ευρώ από 78,8 δισ. ευρώ πέρυσι.
Να σημειωθεί ότι οι καταθέσεις των
νοικοκυριών τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν
μόλις κατά 283 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον
Σεπτέμβριο ήταν 1,2 δισ. ευρώ, με το σύνολο των αποταμιεύσεων του ιδιωτικού
τομέα να ανέρχεται σε 153,1 δισ. ευρώ.

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΟΥΧΛΟΥ ............................... Σελ. 6

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την πρόκληση
του Ισλάμ

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

τη χώρα για την πανδημία

Για να μπει φρένο στη διχοτόμηση

Δήμος Αλεξανδρούπολης:
Με το βλέμμα στο αύριο

μπάργκο στις εξαγωγές όπλων προς την Άγκυρα. Την ίδια κατάληξη είχε και η πρόταση για
αναστολή της τελωνειακής σύνδεσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση!
Πάλι καλά που οι... συνεταίροι μας δεν ζητωκραυγάζουν και υπέρ του Σουλτάνου, αφού δεν
θέλουν να χάσουν τις δουλειές τους μαζί του.
Έχασε η πατρίδα μας, η Ελλάδα, μια μεγάλη
ευκαιρία. Να έχει μία φωνή, χωρίς υποσημειώσεις, απέναντι στην Τουρκία, σήμερα του Ερ-

ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΔΥΟ

Νέα τετελεσμένα
στο Κυπριακό

4ΣΕΛ. 4

τη ΜΗ άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματος
της Ελλάδας για 12 μίλια. Απόδειξη, η... ξαφνική δήλωση του «αντ’ αυτού», του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι η κόκκινη
γραμμή είναι τα 6 μίλια!
Αυτά βλέπει και διαβάζει ο τούρκος Πρόεδρος
και αλωνίζει σε όλη την περιοχή, με χύμα τις
απειλές... Και με τους συμμάχους μας, Ευρωπαίους και Αμερικανούς, να σφυρίζουν αδιάφορα... Απόδειξη, η απόρριψη από το Βερολίνο
της πρότασης της ελληνικής κυβέρνησης για ε-

Τα κρούσματα και οι θάνατοι τρόμαξαν την κυβέρνηση, που ξύπνησε αργά…

Αμήχανη και χωρίς ξεκάθαρη γραμμή η Αθήνα

Γράφουν σήμερα στο «Π»

δεν άκουσε... Προφανώς, θα είπε μέσα του, να
πάω να μπλέξω με τον Ερντογάν και να έχω φασαρίες με τον γείτονα;
Προσπέρασε, μάλιστα, ο πρωθυπουργός την
επισήμανση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «ο μόνος τρόπος να προασπίσεις ένα κυριαρχικό σου δικαίωμα είναι να το
ασκήσεις και να το υπερασπιστείς». Αν και ηχηρή η επισήμανση, την προσπέρασε. Λέξη δεν αντέταξε! Κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν η σιωπή
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει συμβιβαστεί με

= Καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα,
λόγω πανδημίας και ελληνοτουρκικών. Στην Κουμουνδούρου συνδέουν τη στάση αυτή
των Μέσων και με την οικονομική ενίσχυση που έλαβαν μέσα από τις διαδοχικές λίστες του
κυβερνητικού εκπροσώπου Στ.
Πέτσα για την καμπάνια σχετικά με την πανδημία.
Αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσε μια πρωτόγνωρης έντασης

ανάρτηση του κ. Τσίπρα, την περασμένη Πέμπτη, στα social media, εναντίον του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη, όπου τον
κατηγορούσε ότι δίνει οδηγίες
σε Μέσα Ενημέρωσης να του
κάνουν προσωπικές επιθέσεις
και ότι τα Μέσα… εκτελούν κατά γράμμα τις εντολές του αυτές! Εδώ και μήνες στην Κουμουνδούρου πιστεύουν ότι ένας
μεγάλος αριθμός (φιλοκυβερ-

νητικών) Μέσων Ενημέρωσης
έχει τεθεί στην υπηρεσία της κυβέρνησης, σχεδόν από την επομένη των εκλογών.
Η έκρηξη του κ. Τσίπρα προκλήθηκε όταν περιήλθαν σε
γνώση του αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το
Μέγαρο Μαξίμου στέλνει σημειώματα σε δημοσιογράφους
για το πώς θα κάνουν… αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ. «Την
ώρα που έχει χαθεί ο έλεγχος
και στην υγειονομική και στην
4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Οι εφημερίδες κλείνουν, τα οικονομικά sites έρχονται!
Νέα διαφημιστική ενίσχυση στην TV
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στη Mediamax της Motor Oil ο Alpha

Απέδωσε
η (επι)στροφή της ΕΡΤ
στη μυθοπλασία

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος
βλέπει νικητή τον Μπάιντεν
= Έχει 88% πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές
4ΣΕΛ. 14

Έτσι ενώνει και συνθέτει το κόμμα ο Μητσοτάκης

Μετά τη Διαμαντοπούλου,
άναψε φωτιές στη ΝΔ
και ο Χρυσοχοΐδης!
4ΣΕΛ. 4

Το 52% των Ελλήνων
φοβάται τα χειρότερα
από την πανδημία!
4ΣΕΛ. 8

Απίστευτο, δυστυχώς όμως αληθινό...

345 εκατ. θέσεις εργασίας
χάθηκαν το 2020!
4ΣΕΛ. 11

