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Μπηχτή Τσακαλώτου:
Όσοι ασχολούνται 
με τις τράπεζες 

να είναι πιο σοβαροί
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Παρών ο Μαρινάκης
για τις δύο άδειες

Συζητήσεις ΣΚΑΪ – Αλιτζαλί για το «Survivor»

Κατηγορηματικά αντίθετος 
είναι ο Οικουμενικός Πα-

τριάρχης κ. Βαρθολομαίος στις
αλλαγές που θέλει να κάνει η
κυβέρνηση με τη συνταγματι-
κή αναθεώρηση στο άρθρο 3
του Συντάγματος που αναφέ-
ρεται στις σχέσεις Εκκλησίας –
Πολιτείας και συγκεκριμένα στο
προοίμιο που λέει ότι «επικρα-
τούσα θρησκεία στην Ελλάδα

είναι η θρησκεία της Ανατολι-
κής Ορθόδοξης Εκκλησίας του
Χριστού». Και αυτό το επισή-
μανε ο κ. Βαρθολομαίος στην
εικοσάλεπτη συνομιλία που εί-
χε με τον πρωθυπουργό Αλέ-
ξη Τσίπρα. 

Στην ίδια γραμμή με τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη είναι και
η Εκκλησία της Ελλάδος, η Διαρ-
κής Ιερά Σύνοδος, η οποία στη

συνεδρίασή της την περασμέ-
νη Τρίτη ομόφωνα αποφάσισε
να στείλει στη Βουλή υπόμνη-
μα (το οποίο δεν δόθηκε στη
δημοσιότητα) με τις θέσεις της
Εκκλησίας της Ελλάδος «επί
της διαδικασίας συνταγματικής
αναθεωρήσεως και τις προτει-
νόμενες προς αναθεώρηση δια-
τάξεις για τις σχέσεις Κράτους

ΕΣΗΕΑ – ΕΙΗΕΑ ζητούν χρήματα από το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ!

 

Οι μόνοι στους οποίους δεν έχει
φτάσει το κύμα της παροχολο-

γίας προς διάφορες τάξεις, που αριθ-
μούν χιλιάδες οικογένειες και έχουν
βαρύνουσα επιρροή στο πού θα γείρει η κάλ-
πη, είναι οι αγρότες. Συμπληρώνουν κοντά
δύο μήνες στα μπλόκα σε κεντρικούς δρό-
μους με τα τρακτέρ τους, διεκδικώντας όχι
την αύξηση του... μισθού τους, που δεν έχουν,

αλλά παρέμβαση στην τιμολόγηση
των προϊόντων τους και καλύτερη
φορολογική μεταχείριση. Το Μαξί-

μου, όμως, δεν ακούει... Τηρεί εντελώς δια-
φορετική στάση από τη... γαλαντομία που
δείχνει μέχρι τώρα απέναντι σε άλλες κοι-
νωνικές ομάδες, για τις οποίες έχει ανοίξει
τον κουμπαρά και μοιράζει αυξήσεις. 
Για τους αγρότες, ούτε μία λέξη δεν... χα-

ράμισε ο πρωθυπουργός. Δεν τους άκουσε
καν, να μάθει τι ζητάνε και να δει ποια από
τα αιτήματά τους μπορούν να ικανοποιηθούν
σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες που
έχει σήμερα η χώρα. 
Δύο μήνες τώρα είναι στους δρόμους, αλ-

λά για την κυβέρνηση πέρα βρέχει. Λες και
οι αγρότες είναι… άλλου Θεού παιδιά και όχι
μια τάξη που κρατάει ζωντανή την ύπαιθρο,

πράσινα τα χωράφια, καρποφόρα τα δέ ντρα
και καλύπτει σε μεγάλο ποσοστό το καθη-
μερινό τραπέζι στο κάθε σπίτι. 
Ένας κόσμος για τον οποίο δεν υπάρχει

ωράριο, δεν υπάρχουν γιορτές και αργίες,
δεν ζει σε... θερμαινόμενο... χωράφι τον χει-
μώνα ή με αιρκοντίσιον το καλοκαίρι. Σπέρ-
νει ο αγρότης και δεν ξέρει αν θα θερίσει,
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Διαβάστε ακόμα στο «Π»

1,5 εκατομμύριο άτομα μπορεί να νοσήσουν 

Συν 30,2 δισ. ευρώ το δημόσιο
χρέος μέσα σε έναν χρόνο!

Και ο Μάρτιος στα σχέδια
του Μαξίμου για εκλογές

Υπήρξε κρυφή ατζέντα 
στο «Λευκό Παλάτι» στην Άγκυρα;

Γ
ια μια ακόμη φορά το υπουργείο Υγείας εμφανί-
ζεται ανίκανο να προλάβει και να αντιμετωπίσει τις
εξάρσεις επιδημικών νόσων. Όπως συνέβη πρό-

σφατα με τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ιλαρά, έτσι
και τώρα μετράμε τα θύματα της γρίπης και πάντα φθά-
νουμε σε αριθμό-ρεκόρ σε σχέση με τις άλλες χώρες
της ΕΕ. Ήδη οι νεκροί από τον ιό της γρίπης από τον
περασμένο Οκτώβριο μέχρι σήμερα είναι 39 –από τους
οποίους οι 20 την τελευταία εβδομάδα– όταν ολόκλη-
ρη την περσινή περίοδο ήταν 42. Οι επιδημιολόγοι του
ΚΕΕΛΠΝΟ εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του Μαρτίου
μπορεί να νοσήσει το 15% του πληθυσμού, δηλαδή
περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. 

Ειδικότερα, από τον Οκτώβριο μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου
έχουν καταγραφεί 173 σοβαρά κρούσματα εργαστη-
ριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 165
νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Εξ αυτών των κρουσμάτων
εμβολιασμένα ήταν τα 24. Το ίδιο χρονικό διάστημα
καταγράφηκαν συνολικά 39 θάνατοι από εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένη γρίπη. Οι 20 θάνατοι όμως (ανάμε-
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Κρίσιμη η τιμή εκκίνησης στη δημοπρασία για την ταινιοθήκη της Τηλέτυπος

---

Μόνο για τους αγρότες δεν υπάρχουν παροχές...

•Τα φάουλ του Σουλτάνου και ο επικοινωνιακός χειρισμός της Αθήνας

Καμμένος: 
Με εκτέλεσε 
ψυχρά ο Τσίπρας

Αρχηγική εμφάνιση 
του Άδωνη προκαλεί 
αναταράξεις στη ΝΔ
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Ζητιανεύουν 
τη σύνταξή τους 
πάνω από 200.000
συνταξιούχοι...

Τρεις πολιτικοί
στον ανακριτή
για τη Novartis

Εκεί έχουμε φτάσει… Κατά τα άλλα, βγήκαμε
από τα Μνημόνια. Τίποτε, όμως, δεν έχει αλ-

λάξει στην πράξη. Στην ίδια ρότα συνεχίζουν οι
φορολογικοί και οι ασφαλιστικοί μηχανισμοί, με
τους φορολογουμένους και τους συνταξιούχους
να είναι επί ξύλου κρεμάμενοι... Και τα άλλοτε
«περήφανα γηρατειά» έχουν φτάσει κυριολεκτι-
κά στο σημείο να ζητιανεύουν αυτό που δικαιούνται,
για το οποίο δούλεψαν μια ζωή, καταβάλλοντας
προκαταβολικά το μερίδιο που τους αναλογεί για
να έχουν μια σύνταξη που να καλύπτει τις βασι-
κές ανάγκες επιβίωσης. 

Αυτήν τη στιγμή, στα συρτάρια του ΕΦΚΑ βρί-
σκονται πάνω από 200.000 αιτήσεις συνταξιοδό-
τησης, που είναι σε καθυστέρηση πάνω από δύο
χρόνια, με το... γκουβέρνο να λέει ότι δεν είναι
πάνω από 40.000 – αριθμός που δεν έχει καμία...
επαφή με την πραγματικότητα. Ακόμη κι αν δε -
χθούμε, όμως, ότι αυτός είναι ο αριθμός των εκ-
κρεμών συντάξεων, δεν υπάρχει καμία ανακοί-

σά τους και δύο παιδιά) καταγράφη-
καν την τελευταία εβδομάδα. Παράλ-
ληλα και οι επισκέψεις σε γιατρό για
γριπώδη συνδρομή παραμένουν σε

υψηλά επίπεδα, ενώ ο επικρατών υπό-
τυπος της γρίπης είναι ο Α(Η1Ν1). Σε
σχέση με τις ηλικίες των πολιτών που

κατά Δραγασάκη 
=Μέσα σε μία εβδομάδα έσπειρε θύελλες δύο φορές λέγοντας ότι με τη ρύθμιση 
των «κόκκινων» δανείων οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα ανακεφαλαιοποίηση, 
την οποία θα πληρώσει ο έλληνας φορολογούμενος – Προς τι αυτή η αγωνία; 

=Οι τράπεζες έχουν μπλοκάρει και τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, αρνούμενες να ρυθμίσουν    
τα δάνεια των οφειλετών, με αποτέλεσμα να έχουν ενταχθεί ελάχιστοι 

= Κρύβουν θύματα, καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ

      ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Μεθοδολογία και προτεραιότητες
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ  ............................................... Σελ. 5
Ελληνοτουρκική συνάντηση κορυφής: Συγκρατημένη
αισιοδοξία για επανεκκίνηση 
του διαλόγου συνεργασίας
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ   ................................ Σελ. 6
Τουρκική αρπακτικότητα και κατευναστική πολιτική
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ   ....................................... Σελ. 7
Ο Ανδρέας της εθνικής συμφιλίωσης 
και της νέας Ελλάδας
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ........................... Σελ. 8
Η χρεοκοπία του λαϊκού νοικοκυριού 
και το κρυφτούλι Τσίπρα – Δραγασάκη
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ   ..................................... Σελ. 9
«Κόκκινα» δάνεια στην τελική ευθεία, μαζικές εξώσεις
προ των πυλών!
Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΙΟΥ  ............................................... Σελ. 9
Το κύρος της Βουλής απορρέει από τον πρόεδρό της
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΥ   ........................... Σελ. 14
Το μενού του Ερντογάν
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ   ............................. Σελ. 14
Εκπαιδευτικοί εκτελεστές
Του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΛΟΥΣΗ    ................................ Σελ. 14

• Ποιοι θέλουν κάλπες τον Μάιο και ποιοι τον Οκτώβριο
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=Στην ίδια γραμμή και ο Αρχιεπίσκοπος
= Έρχεται η Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
για τη Συμφωνία «Σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας»

4ΣΕΛ. 11
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Ο αντιπρόεδρος και υπουργός Οικονομίας έχει ταχθεί υπέρ 
των τραπεζών, που θέλουν ο οφειλέτης να μην έχει καμία προστασία 

Ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο
με τη Novartis αναμένονται τις

επόμενες ημέρες και θα πυροδοτή-
σουν –είναι βέβαιο– σφοδρή πολι-
τική αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις
15 και 16 Φεβρουαρίου θα κληθούν
να καταθέσουν (ως ύποπτοι) στον ει-
δικό ανακριτή τρία πολιτικά πρόσω-
πα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει
γνωστά μέχρι στιγμής τα ονόματά
τους, αν και στο παρασκήνιο ακού-
γονται πολλά και διάφορα.

= Ο Κυριάκος προειδοποιεί 
ότι οι «σταυροί» δεν θα είναι διαβατήριο 
για υπουργείο!

4ΣΕΛ. 9

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
óôη óåëίδα 9

Σε έξαρση η γρίπη, με 39 θύματα 

Το είπε στον Τσίπρα στην εικοσάλεπτη συνάντηση που είχαν 

Βαρθολομαίος: Όχι στις συνταγματικές αλλαγές! 
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Τα σχέδια του Μητσοτάκη 
για τα κρατικά ΜΜΕ

Το Μακεδονικό βουλιάζει τον ΣΥΡΙΖΑ

Βόμβα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κατά 
των συνταξιούχων

ΜΑΞΙΜΟΥ 

4ΣΕΛ. 8

Γυναίκες το 40% των υποψηφίων 
στις δημοτικές εκλογές
= Ματαιώνεται το σπάσιμο των δήμων 4ΣΕΛ. 8

Τουρκικός επεκτατισμός 
και αποτελεσματική 
αντιμετώπισή του
Του ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Προέδρου του ΚΣ της ΕΔΕΚ

=Δεν σε άφησα να γίνεις Σαμαράς, 
του απάντησε ο πρωθυπουργός

=Συνταγματική έβγαλε 
την περικοπή των δώρων! 

Μοιράζει 
αγάπη το MAD

μέχρι τον Μάρτιο 

4ΣΕΛ. 11

4ΣΕΛ. 5

Διχάζει ο Ανδρέας το ΚΙΝΑΛ
4ΣΕΛ. 4


