Σε εμάς ανήκει η φύλαξη και ο έλεγχος, λένε οι πρυτάνεις

ÓÅË. 12

Πότε δεξιά και πότε προς το κέντρο

ÓÅË. 8

Σε δύο βάρκες…
«Ανάβει φωτιά» η κυβέρνηση
παλαντζάρει ο Μητσοτάκης!
στα πανεπιστήμια
= Για να «κλείσει την πόρτα» στις διαρροές

=Καθηγητές και φοιτητές δεν θα δεχθούν την Αστυνομία
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Τόσο καλά πάει η οικονομία...

ÔÏÕ MÁÊÇ

Στην ημερήσια διάταξη τα λουκέτα σε όλη τη χώρα
= Το λιανικό εμπόριο 3 δισ. ευρώ μείον μέσα σε δύο μήνες, μείον και η εστίαση 500 με 600 εκατ. ευρώ = Στα 3 δισ. ευρώ το κόστος του μηνιαίου lockdown = 350.000 εργαζόμενοι ένα βήμα
πριν από την ανεργία... = Ο ένας μετά τον άλλο κλάδο κατεβάζει ρολά =Στην ουρά 512.000 επιχειρήσεις για την 5η επιστρεπτέα προκαταβολή =Στα 58,7 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια!

Μ

προς γκρεμός και πίσω ρέμα... Τόσο απλά
αποτυπώνεται η τραγωδία που κοντά έναν
χρόνο τώρα ζει η χώρα μας αλλά και όλος ο πλανήτης από τον κορονοϊό, που βρήκε όλες τις πόρτες ανοιχτές, με αμέτρητες τις ζωές που κάθε μέρα χάνονται σε όλη την υφήλιο. Και προς το παρόν

το μόνο όπλο που εδώ και λίγες βδομάδες έχουν
στα χέρια τους η Ευρώπη, η Αμερική και πολλές
άλλες χώρες είναι το εμβόλιο. Και ήδη έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός, με άγνωστο μέχρι στιγμής το αν ο κορονοϊός έχει αρχίσει να τα μαζεύει... Που είναι η παγκόσμια ευχή.

Έγκυρες προβλέψεις οικονομολόγων μεγάλου διεθνούς κύρους και κορυφαίων επιχειρηματιών στον πλανήτη κάθε άλλο παρά εκφράζουν αισιοδοξία ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
του ακατανίκητου μέχρι στιγμής θανατηφόρου
ιού. Δυστυχώς, η παροιμία «Μπρος γκρεμός και

πίσω ρέμα» εξακολουθεί να επιβεβαιώνεται από
την τραγική πραγματικότητα σε όλα τα μέτωπα
της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Τα κρούσματα και οι απώλειες ζωών όχι μόνο
δεν μειώνονται αλλά καταγράφουν και αύξηση,
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 8

Σύρεται ο Μητσοτάκης Να δεσμευθούν η κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάμεις ότι δεν θα δεχθούν διαπραγμάτευση της ελληνικής κυριαρχίας
σε συνάντηση με Ερντογάν
Παγιδεύεται
= Σε κίνδυνο τα κυριαρχικά
η Αθήνα στις
μας δικαιώματα
διερευνητικές

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά τρέχουν πλέον με μεγάλη ταχύτητα και όλα δείχνουν ότι ένα
σχέδιο καλά προετοιμασμένο από τους ξένους
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο κίνδυνος για τα
κυριαρχικά μας δικαιώματα πλησιάζει, είναι «προ
των πυλών». Οι ασφυκτικές πιέσεις που ασκούνται εδώ και μήνες από ΗΠΑ, Γερμανία και εσχάτως από τη Γαλλία, πρωτίστως προς τον Κυρ. Μητσοτάκη, προκειμένου να καθίσει στο ίδιο τραπέζι
με τον Τ. Ερντογάν, αποδίδουν καρπούς!
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η συνάντηση
των δύο ανδρών είναι θέμα χρόνου, ενδεχομένως και ολίγων εβδομάδων (ή και ημερών), σε
παράλληλο χρόνο με τις διερευνητικές επαφές,
που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα. Πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι
η προετοιμασία σε διπλωματικό επίπεδο για τη
συνάντηση θα ξεκινήσει τα επόμενα 24ωρα.
Ήταν μια δήλωση του τούρκου Προέδρου το με-

από τα χωρικά ύδατα
Συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο προτείνει ο πρώην Α/ΓΕΝ Αντωνιάδης!

Με τον… γάιδαρο πάμε

Μόλις 70.698 εμβολιασμοί
έχουν γίνει ως τώρα!

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Κατέρρευσε η αίγλη της παντοδύναμης χώρας

Η μεγάλη ήττα της Αμερικής προς
μεγάλη χαρά της Κίνας και της Ρωσίας…
Γράφουν σήμερα στο «Π»
Οι δημοκρατικές προσδοκίες για τη χρονιά που ξεκίνησε
Του ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΚΑΝΔΑΜΗ .................................. Σελ.4

Εμβόλιο έναντι του SARS-CoV-2
Του ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ................................. Σελ.4

Ένας χρόνος «δίπλα» στην ομογένεια
Του ΚΩΣΤΑ ΒΛΑΣΣΗ ............................................ Σελ.5

H περίοδος Τραμπ, η αμερικανική
και διεθνής πραγματικότητα
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ............................... Σελ.6

Τεχνητή Νοημοσύνη: Μύθος και πραγματικότητα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ .................................... Σελ.6

Έφοδος για κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ...................................... Σελ.7

Δύσκολο και το 2021 για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ ....................................... Σελ.8

= Στους 5.421 έφθασαν οι θάνατοι = Υψηλό παραμένει ακόμα το ιικό φορτίο στην Αττική= Θύελλα
αντιδράσεων για τις καταγραφές των κρουσμάτων= Πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων:
Χρειάζονται 12 – 18 μήνες για να παραχθεί εμβόλιο στην Ελλάδα

Β

ελτιωμένη εμφανίζεται την τελευταία εβδομάδα η
εικόνα της πανδημίας, αφού έχει μειωθεί αισθητά
ο αριθμός των θανάτων και των διασωληνωμένων,
ο μέσος όρος των κρουσμάτων έχει πέσει στα 657 την
ημέρα, ενώ έχει μειωθεί στο 60% η κάλυψη σε κλίνες
ΜΕΘ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η επίδραση της κινητικότητας που υπήρξε τα Χριστούγεννα δεν ήταν τόσο αρνητική. Απομένουν πλέον τα αποτελέσματα για την
Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια, που θα φανούν την επόμενη και μεθεπόμενη εβδομάδα αντίστοιχα.
Παρ’ όλα αυτά, αυξημένο παραμένει το ιικό φορτίο
στην Αττική (με τα κρούσματα να κυμαίνονται στα 250 –
300), ενώ ανησυχία προκαλεί η μέση ηλικία των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, που έχει πέσει στα 46 έτη, για-

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ............................ Σελ.9

Το νησί μας πρέπει να επουλώσει γρήγορα
τις πληγές του από τον σεισμό
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Στόχος, κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο

Ανοίγει άρον-άρον τα καταστήματα ο Μητσοτάκης

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ .............................. Σελ.9

Ηρεμία στην περιοχή θέλουν οι ΗΠΑ,
με χωροφύλακα το Ισραήλ
Του ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΛΑΜΑΓΚΑ .................................. Σελ.10

Η μερική επέκταση της αιγιαλίτιδος ζώνης
της Ελλάδος στο Ιόνιο και στη Νότια Αδριατική
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ .................. Σελ.10

Κοινωνική δυσαρέσκεια και πολιτική αλλαγή
Του ΚΩΣΤΑ ΠΟΥΛΑΚΗ ....................................... Σελ.12

Υπηρετούμε μια τοπική αυτοδιοίκηση
με επίκεντρο τον άνθρωπο
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ........................... Σελ.12

Διερευνητικές και διαπραγματεύσεις
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ............................ Σελ.14

Αόρατοι πολίτες
Της ΧΑΡΑΣ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ .................................... Σελ.14

Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός στην κυβερνητική
διαχείριση των εθνικών θεμάτων
Του ΕΛΙΣΑΙΟΥ ΒΑΓΕΝΑ ...................................... Σελ.14

Άδειες εξέδρες προ Covid και με Covid
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Του ΑΝΤΩΝΗ ΓΛΥΚΑ ........................................ Σελ.15
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Αύξηση ευρωπαϊκών παραγωγών
στις πλατφόρμες συνεχούς ροής

Έλεος, σταλιά ανθρωπιάς δεν έχει απομείνει;

Εδώ και τώρα πλειστηριασμούς ζητάνε οι τράπεζες!
Α

πό τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και γενικά από την Αγορά ζουν οι τράπεζες.
Και αντί να συμμερίζονται την απόγνωση
των δανειοληπτών, τον λαιμό των οποίων
σφίγγει όλο και περισσότερο η θηλιά της
πανδημίας / κορονοϊού, που δεν κάνει διακρίσεις σε πλούσιους ή φτωχούς, έβγαλαν
φιρμάνι καταγγέλλοντας την κυβέρνηση
ότι πάγωσε τους πλειστηριασμούς και κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης για «κόκκινα» δάνεια που χορήγησαν τις εποχές
που έδεναν τα... σκυλιά με τα λουκάνικα.
Όταν, μάλιστα, για την ανατροπή των
πάντων που έφερε ο θανατηφόρος ιός δεν
φταίνε οι δανειολήπτες, πολλοί από τους

=Την ώρα που ο κορονοϊός θερίζει ζωές και δανειοληπτών τους…
οποίους έπεσαν θύματα του κορονοϊού και
έχουν φύγει από τη ζωή.
Και οι τράπεζες σκέφτονται μόνο τα λεφτά τους... Και λειτουργούν ως... σαράφης!
Δεν μπορεί, αγαπητοί τραπεζίτες, την
ώρα που η οικογένεια θρηνεί τον χαμό του
πατέρα, της μάνας, του παιδιού, εσείς να
ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ να βγει εδώ και τώρα σε πλειστηριασμό το σπίτι του δανειολήπτη που
πλέον βρίσκεται εις τας αιωνίους μονάς...
Και να μη σκέφτεστε ότι αύριο μπορεί κά-

ρούν να είναι συνεπείς οι δανειολήπτες
στην εξυπηρέτησή τους και να μην κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους και
να βρεθούν στον δρόμο, πρόκειται να
εφαρμοσθεί και στα επιχειρηματικά δάνεια, με επιδότηση της δόσης του δανείου από το κράτος. Να σημειωθεί ότι
η «Γέφυρα» λειτουργεί καλά, όπως σχεδιάσθηκε. Απόδειξη, το ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου είχε αρχίσει η επιδότηση για 38.000 δανειολήπτες σε σύνολο
160.000 αιτήσεων.
Η πρόταση να συσταθεί «Γέφυρα» και
για τα επιχειρηματικά δάνεια θα συζητηθεί με τους εκπροσώπους των «θεσμών» σε σύσκεψη που έχει προγραμματισθεί για αύριο, Δευτέρα, στη βάση
των όρων που ήδη ισχύουν για τα στεγαστικά δάνεια. Η κρατική επιδότηση θα
ισχύει όχι μόνο για τους τόκους αλλά και
για μέρος του κεφαλαίου.

Να ισχύσει όλο το 2021
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Όλα στο φως για τις διερευνητικές

«Γέφυρα», που στήθηκε για να δοθούν λύσεις στον κυκεώνα των «κόκΗ
κινων» στεγαστικών δανείων και να μπο-

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του Οικο-

4ΣΕΛ. 12

4ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 9

= Η αποκάλυψη Ροζάκη για τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία

---

Η «Γέφυρα»
επεκτείνεται και στα
επιχειρηματικά δάνεια!

ποιος δικός σας να πέσει στα νύχια του κορονοϊού...
Δεν μπορεί τέτοιες στιγμές το χρήμα να
είναι πάνω από τη ζωή του κάθε ανθρώπου, είτε χρωστάει είτε δεν χρωστάει...
Την ώρα που δίνει τη μάχη να κρατηθεί
ζωντανός, δεν μπορεί η τράπεζα να απαιτεί από την κυβέρνηση να μην ανασταλούν
οι πλειστηριασμοί, οι κατασχέσεις και η επίδοση επιταγών προς εκτέλεση...
Αυτήν τη στιγμή, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται σε 58,7 δισ. ευρώ!

Σύγκρουση για το Μακεδονία TV

Έρχεται
νέο
Αύξηση υποδιευθυντών στην ΕΡΤ! Mega

Μειώθηκαν οι επιστήμονες και οι εργαζόμενοι στο ΕΣΡ

Μαγειρεύουν
αντιδεξιό μέτωπο
Φώφη: Το Κίνημα δεν
θα γίνει «ουρά» ούτε
της ΝΔ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ!
= Αυτόνομη πορεία μέχρι τις εκλογές
4ΣΕΛ. 8

Προετοιμάζονται για πρόωρες
εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ
= Ξεκινάει περιοδείες
στην επαρχία ο Τσίπρας
4ΣΕΛ. 14

Θα πληρώνεις και τόκο
για τις καταθέσεις
που έχεις στις τράπεζες
4ΣΕΛ. 11

300 εκατ. ευρώ μέσα
η ακτοπλοΐα μας!
= 3 δισ. ευρώ η συνεισφορά του
κλάδου στα δημόσια έσοδα
4ΣΕΛ. 11

