Λαοθάλασσα στο Σύνταγμα

Γίναμε ρεζίλι σε όλο τον κόσμο
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Στις 2 το μεσημέρι το μεγάλο συλλαλητήριο κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών – Ανησυχία στην κυβέρνηση

Να απαγορευτούν συνταγματικά
οι... μεταγραφές βουλευτών
Τα παζάρια, τα πάρε – δώσε και τα πηγαινέλα από κόμμα
σε κόμμα, η μεγάλη ντροπή του πολιτικού κόσμου ÓÅË. 2
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Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται τα Σκόπια για να μας
διχάσουν; Την ώρα που πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά
= Να μην μπούμε στις μυλόπετρες του τσακωμού Αμερικής – Ρωσίας = Είναι η ώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας
να διασφαλίσει την ενότητα του λαού = Γιατί να μην είμαστε όλοι μαζί σήμερα στο συλλαλητήριο;

Π

ώς τα καταφέρνουμε πάντα στις
νεχίζουμε στην ίδια ρότα, προÅÁ σπερνώντας το χθες, με την πληγή
δύσκολες στιγμές, με τον εχθρό ÈÁÑÑÁË
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
απέναντι, να βγάζουμε μόνοι μας τα
του διχασμού, της φαγωμάρας, ανοιμάτια μας; Και μάλιστα, σε όλες αυχτή... Για νέες αιμορραγίες... Σε αυτό τον
τές τις ιστορίες, στο τέλος εμείς είμαστε οι δρόμο μάς βρίσκει η διαμάχη που έχουν καλχαμένοι, με την Ελλάδα να συρρικνώνεται… λιεργήσει τα Σκόπια, με τα νήματα να τα κιΔυστυχώς, όμως, δεν βάζουμε μυαλό... Συ- νούν χρόνια τώρα οι κάθε λογής «προστά-

Με τη ρηματική διακοίνωση

Στήνουν παγίδα
τα Σκόπια

ρηματική διακοίνωση (ΡΔ), υπ’ αριθμ. 021407/1, του υπουργείου Εξωτερικών της
Η
ΠΓΔΜ, ληφθείσα στην Αθήνα τη 16η τρέχοντος,

προκάλεσε τον ενθουσιασμό του κ. πρωθυπουργού,
που δήλωσε ότι δεν έχουν πλέον
βάση όλες οι αμφιβολίες όσον αφορά την επίμαχη διάσταση των όρων
«ιθαγένεια / εθνότητα» στη Συμφωνία των Πρεσπών και ότι ούτως
καταρρίπτονται τα επιχειρήματα
όσων εκφράζουν την αντίθεσή τους
Ôïõ
σε αυτήν. Είναι όμως έτσι; Ή μήΓΙΑΝΝΗ
πως πέφτουμε σε μία ακόμη χειΚΟΡΑΝΤΗ,
ρότερη παγίδα; Ας τα πάρουμε με
Πρέσβη ε.τ.
τη σειρά:
Πέρα από τα τυπικά (γνωστοποίηση ότι ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές νόμιμες διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας και υιοθετήθηκαν οι συνταγματικές τροπολογίες
33 έως 36), η ΡΔ σημειώνει ότι «…ο όρος ‘‘εθνι-
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ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ
και εισβολή στο Κίνημα Αλλαγής

= Επιδίωξη του πρωθυπουργού να μη βρίσκει η ΝΔ συνεταίρο και να μην κυβερνήσει
= Μεγάλη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ από τις Πρέσπες δείχνουν οι μυστικές δημοσκοπήσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 10

= Κορκίδης: Ο Γολγοθάς
συνεχίζεται και το 2019

= Γκρίνια των βουλευτών του για
την εμφάνισή του στη Βουλή και
την κόντρα του με τον Τσίπρα

κριβός ήταν ο φορολογικός λογαριασμός του 2018
και πολύ ακριβότερος θα είναι ο λογαριασμός του
2019, τονίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης, παραθέτοντας τα αιματηρά στοιχεία του προηγούμενου
χρόνου και τα μέτρα που φέρνει ο νέος χρόνος.
Αρκεί να αναφερθεί πώς μας βλέπει ο ΟΟΣΑ για να
αντιληφθεί ο καθένας τη φορολογική ληστεία του έλληνα πολίτη και της ελληνικής επιχείρησης σε σχέση
με τις άλλες χώρες: «Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, μεταξύ
76 χωρών η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μεταξύ 2015 και 2018, αύξησε
τη φορολογία των επιχειρήσεων στο 29%, όταν ο μέσος όρος φορολόγησης των επιχειρήσεων είναι 21,4%».
Τ’ ακούει το Μαξίμου; Η Καραγιώργη Σερβίας, όπου
εδρεύει ο υπουργός Οικονομικών, τι λέει; Ποια είναι
η απάντησή της;
«Μόνο την τελευταία ημέρα του έτους οι φορολογικές μας υποχρεώσεις ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ
και το σύνολο των υποχρεώσεων του Δεκεμβρίου τα
5,6 δισ. ευρώ», επισημαίνει ο κ. Β. Κορκίδης. Ως προς
το τι περιέχει το... σακούλι που μας έφερε ο... Αϊ-Βασίλης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ καταθέτει τον λογαριασμό: «Αποδεδειγμένα, η υπερφορολόγηση έχει αυξή-

λίμα πρόωρων εκλογών καλλιεργείται στο εξωτερικό, μέχρι
Κ
του σημείου να ασχολούνται με το

θέμα ακόμα και διεθνείς οίκοι, όπως
οι S&P και JP Μorgan, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας.
Ο οίκος αξιολόγησης S&P, σε έκθεσή του για τις τάσεις που θα καθορίσουν τις αξιολογήσεις των χωρών της Ευρωζώνης το 2019, δείχνει
σαφή προτίμηση σε μια ισχυρή ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα προχωρήσει σε πολιτικές που θα ενισχύουν την ανάπτυξη και θα
βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι
οι επικείμενες εκλογές θα είναι κα-

Α

4ΣΕΛ. 8

Οι Πρέσπες έχουν διχάσει το ΚΙΝΑΛ

= Κρίσιμη η ψηφοφορία για την επόμενη μέρα του
4ΣΕΛ. 5

Παρά το συναινετικό διαζύγιο…

Μετά τον χωρισμό
άρχισαν οι αψιμαχίες

= Για τι κατηγορεί τον Τσίπρα ο Καμμένος
= Ποιους ανεξάρτητους έχει βάλει στο… μάτι
4ΣΕΛ. 8

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Μετά τις Πρέσπες, τι;
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ............................... Σελ. 4

Τουρκική πρόταση-παγίδα για την εκμετάλλευση
της υφαλοκρηπίδας της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ ......................... Σελ. 5

Η Ελλάδα της ενισχυμένης εποπτείας
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ............................................. Σελ. 5

Η Συμφωνία των Πρεσπών σε κρίσιμη καμπή
με την εμπλοκή της Ρωσίας
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ................................ Σελ. 6

Η Συμφωνία των Πρεσπών κατάντημα μιας
ανιστόρητης και ιδεολογίστικης πολιτικής
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ........................................ Σελ. 7

Κόμματα-αποκόμματα και μονομάχοι της φακής...
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ..................................... Σελ. 8

Δημήτρης Σιούφας: Ο πολιτικός και ο άνθρωπος
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ......................................... Σελ. 9

Τα βουλευτικά παζάρια απαξιώνουν την πολιτική
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ ............,,................... Σελ. 10

ÄéáâÜóôå óôéò

Το Mega πέθανε,
ζήτω το Mega One
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Ο πρώην υφυπουργός Νίκος
Μαυραγάνης αποκάλυψε στην
εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου»
σει τη φοροαδυναμία, αφού 4,2 εκατ.
φορολογούμενοι είναι οφειλέτες του
Δημοσίου, εκ των οποίων 1,8 εκατ.
έχουν υποστεί αναγκαστικά μέτρα και
1,2 εκατ. είναι υπό καθεστώς αναγκαστικών μέτρων. Το 63% των φορολογουμένων έχει χρέη, ενώ οι κα-

τασχέσεις το 2018 έφτασαν τις 640 την
ημέρα. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 2018 η οικονομική κατάσταση
των Ελλήνων, που δηλώνουν οι πιο
απαισιόδοξοι στην ΕΕ, ήταν κακή για
το 61% και καλή μόνο για το 39%.
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

Στον αέρα παραμένει η πρώτη κατοικία

Ο δρόμος των… «μαϊμού» προϊόντων
= Πώς οι πολιτικές για τον θαλάσσιο «δρόμο του μεταξιού» έγιναν πολιτικές διακίνησης κινεζικών προϊόντων απομίμησης
Η Κομισιόν ζητάει από την Ελλάδα να πληρώσει 200 εκατ.
ευρώ επειδή οι αρχές της χώρας καλύπτουν το μεγάλο δίκτυο απάτης από την Κίνα, που
αφορά τη μεταφορά λαθραίων
προϊόντων από το Χονγκ Κονγκ
(κυρίως) στον Πειραιά και από
τον ΟΛΠ της Cosco, που λειτουργεί ως κράτος εν κράτει,
στις ευρωπαϊκές χώρες. Η OLAF,
η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, εδώ και
μήνες (2018), με μυστικότητα
διεξήγαγε έρευνα στο κινεζικό

λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να επισημάνει το δίκτυο των
εγκληματικών κινεζικών οργανώσεων, υπό τον συντονισμό
της κινεζικής μαφίας, η οποία
έχει εγκατασταθεί στον Πειραιά.
Οι ερευνητές της OLAF αποκάλυψαν με κάθε λεπτομέρεια
τους τρόπους διακίνησης «μαϊμού» προϊόντων από την Κίνα
στον Πειραιά (λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων Cosco) και από
τον Πειραιά μέσω Βουλγαρίας,
Ουγγαρίας και Ηγουμενίτσας
στην Ιταλία, στην Κεντρική Ευ-

ρώπη και στην Ισπανία.
Σύμφωνα με κύκλους της
Ακτής Μιαούλη, το θέμα είναι
γνωστό από το 2015 και μετά,
όταν το λιμάνι του Πειραιά ξεπουλήθηκε (ιδιωτικοποιήθηκε
στη γλώσσα των κάθε είδους
«μεταρρυθμιστών») στην Cosco
και τις θυγατρικές της, γνωστές
από τα Panama Papers.
Το θέμα πήρε διαστάσεις όταν
το Γραφείο Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην ΕΕ
και το αντίστοιχο στον ΟΟΣΑ
(στην ετήσια επίσημη έκθεσή

Μπαίνει ο Μαρινάκης στην TV
Χρήματα στους δημιουργούς... χωρίς μεσάζοντες!

Θα αξιολογείται η ΤV από το ΕΣΡ!

του) ανακοίνωσαν ότι το λιμάνι του Πειραιά από το τίποτα
κατέστη το έβδομο λιμάνι στον
κόσμο σε διακίνηση προϊόντων απομιμήσεων! Αυτό αποκαλύπτεται και από τα επίσημα
ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία
για τα λιμάνια, από τα οποία προκύπτει ότι τα εμπορευματοκιβώτια στη Νάπολη μειώθηκαν
12%, ενώ στον Πειραιά αυξήθηκαν 9%.
Κάτω από την πίεση των ευρωπαϊκών αρχών και στον παÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

Ζημίες 70 εκατ. ευρώ
το 2019 στην TV!

óåë. 11

Άγρια επίθεση Κυριάκου κατά ολιγαρχών
= Που μπαίνουν από την πίσω πόρτα του Μαξίμου

Πρόωρες εκλογές
βλέπουν οι έξω
=Τους ανησυχεί η πολιτική αβεβαιότητα...

640 κατασχέσεις κάθε μέρα...

Απογοήτευση
για τον Μητσοτάκη

ó. 13

σαν τους εκβιασμούς, θέτοντας την «κόκκινη γραμμή» του συμβιβασμού, της υποχώρησης, που δεν έθετε σε αμφισβήτηση από
πλευράς κυριαρχίας τα ιερά και τα όσια της
Μακεδονίας μας. Τη σκυτάλη πήρε η σημερινή κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, με μια

Στόχος του Τσίπρα η κατάληψη του χώρου της Κεντροαριστεράς
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τες» τους, που έχουν στραμμένο το βλέμμα
στο δικό μας «χωράφι», το ποτισμένο εδώ
και εκατοντάδες χρόνια με αίμα ελληνικό...
Μεγάλοι ηγέτες, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, βρέθηκαν
αντιμέτωποι με τεράστιες πιέσεις από τους
τότε «αφέντες», αλλά με μαεστρία ξεπέρα-

Δεν τήρησε ο Τσίπρας
τις δεσμεύσεις
που είχε αναλάβει
απέναντι στον Καμμένο
4ΣΕΛ. 10

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Απαγορευτικό το κόστος
δανεισμού για τις επιχειρήσεις
=Το 65% είδε την κερδοφορία του να μειώνεται
4ΣΕΛ. 11

Ένας στους δέκα συνταξιούχους
είναι στα όρια της φτώχειας!
=«Ζει» με 382 ευρώ μαζί με τη γυναίκα του...

4ΣΕΛ. 3

Βόμβες Κρεμαστινού

25 δισ. ευρώ η ετήσια
παραοικονομία στην Υγεία
4ΣΕΛ. 7

Αποκλειστικό

Το Κτηματολόγιο μπλοκάρει
την επένδυση στο Ελληνικό;

4ΣΕΛ. 7

