Τελεσίγραφο των «θεσμών»

ÓÅË. 12

Η σωτηρία των τραπεζών προέχει
της προστασίας της α΄ κατοικίας!

• Απαίτησαν από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να διαβεβαιώσει ότι οι τράπεζες δεν θα έχουν ζημίες
• Τη Δευτέρα κληρώνει η επόμενη μέρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Δεν βρίσκει ευήκοα ώτα
το προσκλητήριο του Τσίπρα

ÓÅË. 8

= Η προσπάθεια για τη δημιουργία κεντροαριστερού μετώπου δεν περπατάει
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Πάμε για... έντιμο συμβιβασμό και με την Τουρκία, α λα Πρέσπες;
Ανησυχούμε...

βιάσεις στο Αιγαίο» και είπε ότι στην
ÁËÅÁ Κύπρο θα πρέπει να υπάρξει μοιραΑνησυχούμε για την απίστευτη ÈÁÑÑ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
σιά στις άδειες για εξορύξεις.
ανοχή που έδειξε η κυβέρνηση στην
ιταμή πρόκληση, μέσα στο ΕλληνιΑνησυχούμε γιατί δεν μπήκε αμέσως στην
κό Κοινοβούλιο, του τούρκου βουλευτή Αχ- Ολομέλεια της Βουλής ο πρωθυπουργός Αλέμέτ Γιλντίζ (μέλους της αντιπροσωπείας που ξης Τσίπρας να βάλει τον βουλευτή του Ερνήρθε στην Αθήνα), ο οποίος κατηγόρησε την τογάν στη θέση του, λέγοντάς του ότι αυτά
Ελλάδα για «μονομερείς ενέργειες – παρα- που ισχυρίζεται δεν έχουν καμία βάση και η

Προεκλογικό δώρο
και οι 120 δόσεις;
εριορισμένη διάρκεια δύο – τριών μηνών θα
έχει η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς
Π
το Δημόσιο, που θα ισχύσει μέχρι τον Ιούνιο, ως

δέλεαρ για τους οφειλέτες. Είναι απλή... σύμπτωση
το ότι μέσα σε αυτό το διάστημα θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές, οι περιφερειακές και οι ευρωεκλογές, χωρίς να αποκλείονται και κάλπες για τις
βουλευτικές, ένα θέμα που είναι στο τραπέζι του
Μαξίμου, με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης
και του ΣΥΡΙΖΑ να τάσσονται υπέρ του να στηθούν
κάλπες για όλες τις εκλογές μαζί, μια κι έξω.
Η... δικαιολογία για το ότι η ρύθμιση των 120
δόσεων θα ισχύσει για τρεις μήνες είναι κατ’ αρχάς ότι θέλουν να πλασαριστεί ως η τελευταία ευκαιρία για όσους χρωστάνε, που θα πρέπει να τρέξουν για να μην τη χάσουν γιατί μετά το 2020, με
βάση κοινοτική οδηγία, θα δημιουργηθεί ένα μόνιμο πλαίσιο για τους οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Σε άλλο… γήπεδο παίζουν…

Πάμε καλά, λέει το Μαξίμου
= Εκτιμούν ότι η ΝΔ δεν θα έχει αυτοδυναμία
= Ποντάρουν στους δημοσίους υπαλλήλους

Ψήφο εμπιστοσύνης
δίνουν οι έξω στον Μητσοτάκη
= Μέσα τι γίνεται;

4ΣΕΛ. 8

Μπλόκο στη δεξιά στροφή
της ΝΔ βάζουν οι κεντρογενείς
4ΣΕΛ. 10

10% με 20% κάτω
οι χειμερινές εκπτώσεις
= Κορκίδης: Ήρθαν και έφυγαν απαρατήρητες...
4ΣΕΛ. 11

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Οι δημοσκοπήσεις μετατρέπουν
την πολιτική σε εμπόρευμα
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ ..................................... Σελ. 4

Το Συνέδριο των Δελφών και η λεγόμενη Τέταρτη
Βιομηχανική Επανάσταση
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ....................................... Σελ. 5

Αντιστάθμιση κινδύνου
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ................................................ Σελ. 5

Ο ερωτισμός στην πολιτική ζωή:
Μόνο η Αρχαία Ελλάδα και η Ρώμη τον ανέχονταν
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ .................................. Σελ. 6

Επικίνδυνες απόψεις για την εθνική συνοχή
και το εθνικό μέλλον της Ελλάδος
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ........................................ Σελ. 7

Διάλογος με τον Περικλή
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΥ .............................. Σελ. 8

Ελλάδα, Quo Vadis;
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΣΚΟΡΔΑ ............................... Σελ. 10

Βασικές έννοιες για την Τουρκία
και το Δίκαιο της Θάλασσας
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ............................ Σελ. 10

H φωτογραφία και το κάδρο του δεκαετούς ομολόγου
Του Γ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ............................................ Σελ. 12

Κοντός ψαλμός αλληλούια…
Του Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ .............................................. Σελ. 12

Ελληνοαλβανικά και πάλι…
ó. 13
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ .................. Σελ. 14

ÄéáâÜóôå óôéò

Όλοι εναντίον όλων για τα...
ιμάτια του πρώην ΔΟΛ!

Τουρκία είναι ο μόνιμος ταραξίας στη γειτονιά μας.
Ανησυχούμε γιατί όχι μόνο δεν έκανε ο
πρωθυπουργός το αυτονόητο, να υπερασπισθεί την κυριαρχία της χώρας μας, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, αλλά αντίθετα δύο βουλευτές του κόμματός του πλειοδότησαν στην
απαίτηση του τούρκου βουλευτή, ο Χρήστος

Καραγιαννίδης και ο Κώστας Δουζίνας, οι
οποίοι παραδέχθηκαν ότι υπάρχουν προβλήματα, όπως λέει ο Ερντογάν, αλλά ξέχασαν να πουν ότι τα δημιουργεί σήμερα ο
Ερντογάν και χθες οι προκάτοχοί του.
Ο Χρήστος Καραγιαννίδης είπε συγκεκριμένα: «Να λύσουμε τα μεταξύ μας προβλήÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Αυτή είναι η έξοδος από τα Μνημόνια

ΣΤΗ ΖΗΤΙΑΝΙΑ
τα νοικοκυριά...

= Σε 1 στα 2 νοικοκυριά δεν φτάνει το μηνιαίο εισόδημα για όλο τον μήνα
= Τα επιδόματα που μοιράζει η κυβέρνηση αποδεικνύουν ότι εκατοντάδες

χιλιάδες συνάνθρωποί μας «ζουν» σε μεγάλη φτώχεια

ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 7

Συγχαρητήρια, κύριοι Δικαστές

Πλημμέλημα οι 100 νεκροί!
=Και ένας οικισμός, το Μάτι, στάχτη, λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα
=Πλήρωσαν την απόλυτη διάλυση όλου του κρατικού μηχανισμού
υτό κι αν δεν είναι θαύμα... Να ανακαλύπτει η Δικαιοσύνη ότι τίποτε το σοβαρό δεν έγινε σε εκείΑ
νο το απόμερο, το μακριά από τον πολιτισμένο κό-

σμο Μάτι. Τι είναι 100 νεκροί; Αμελητέος ο αριθμός.
Εδώ σκοτώνονται στους δρόμους με τα αυτοκίνητά
τους πάνω από 350 άνθρωποι τον μήνα και φύλλο
δεν κουνιέται...
Και τι έγινε που κάηκε ένας οικισμός λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα; Ποιος τους είπε να πάνε να χτίσουν εκεί, και μάλιστα αυθαίρετα; Το ’θελαν και κάηκαν... Ας πρόσεχαν. Δική τους η ευθύνη...
Σε αυτό το σκεπτικό φαίνεται ότι κατέληξαν οι ανακριτές και οι εισαγγελείς, που έκριναν ότι δεν διαπιστώθηκε κανένα κακούργημα. Κάποιες μικροπαραβάσεις έγιναν μόνο, αρμοδιότητας Πλημμελειοδικείου,
και άσκησαν δίωξη για πλημμέλημα. Και δεν έγινε σεισμός, να γκρεμίσει τις κολόνες της Δικαιοσύνης.
Διερωτάται ο κάθε απλός πολίτης αυτής της χώρας,
όπως κι εμείς από τούτο το μετερίζι, πόσο μεγαλύτερη τραγωδία θα έπρεπε να συμβεί για να στοιχειοθετηθεί κακουργηματική πράξη… Μήπως έφταιγαν οι
100 νεκροί και οι 31 τραυματίες; Μήπως πρέπει να

ασκηθεί δίωξη κατά των κατοίκων για
τα αυθαίρετα που έχτισαν;
Τι χειρότερο έπρεπε να συμβεί για
να είναι κακούργημα ο άδικος χαμός

100 συνανθρώπων μας, που έκαναν
το λάθος να επιλέξουν το Μάτι για κατοικία τους; Όταν μάλιστα οι ΕισαγγεÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 12

Συνεδριάζει στις 19 Μαρτίου

Μαύρο της Ιεραρχίας στη Συμφωνία!
=Κατηγορηματικό «όχι» στην αλλαγή της μισθοδοσίας των κληρικών
=Τα φαβορί για τις Μητροπόλεις Γλυφάδας, Περιστερίου και Σιατίστης
τις ελληνικές καλένδες οδηγείται
η περιβόητη Συμφωνία Εκκλησίας
Σ
– Κράτους που συνήψαν ο Αρχιεπί-

σκοπος Ιερώνυμος και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση των
Μητροπολιτών και των κληρικών, μετά τη σκληρή αντίσταση των κληρικών στην απόπειρα να καταργηθεί η
υποχρέωση του κράτους για την καταβολή της μισθοδοσίας τους και να
γίνει υποχρέωση της Εκκλησίας.
Όλοι οι Μητροπολίτες στάθηκαν στο
πλευρό των κληρικών, ενώ ο Σύνδεσμος
του Ιερού Κλήρου προειδοποίησε την κυ-

βέρνηση ότι θα βρει απέναντί της 12.000
μικρόφωνα. Και ήδη, με το κλίμα οργής
που επικρατεί, θεωρείται δεδομένη η απόρ-

ριψη της Συμφωνίας από την Ιεραρχία, η οποία θα συνεδριάσει στις 19
και 20 Μαρτίου. Να σημειωθεί ότι
στην έναρξη των εργασιών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου την περασμένη Τρίτη, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δήλωσε ότι συζητήθηκαν πάρα
πολλά θέματα και «αγγίξαμε και το
θέμα της μισθοδοσίας των κληρικών», χωρίς όμως να πει λέξη για το
ποια σημεία άγγιξαν...
Εξάλλου, ο υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου σε
συνέντευξή του είπε ότι «η πρότασή μας
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 12

Στην Υβριδική TV και το Open - Στήνεται και Open Kosmos
Σαρώνει η αδήλωτη εργασία στα media

«Παίζουν μπάλα» ΕΡΤ και Cosmote TV

Αλλάζει
ο ΣΚΑΪ!

3 στα 10 «ζουν»
με λιγότερα από
10.000 ευρώ
τον χρόνο!

Η ΔΕΘ
θα μετακομίσει
στους Δελφούς;

Α

πίστευτο, θα πείτε όλοι, και πολύ περισσότερο οι Θεσσαλονικείς και γενικά οι Βορειοελλαδίτες.
Κι εμείς εδώ στο «ΠΑΡΟΝ» το ίδιο
αναρωτιόμαστε. Είναι δυνατόν; Η πηγή, όμως, από την οποία προέρχεται η πληροφορία που έφτασε στην
εφημερίδα δεν είναι από εκείνες που
πετάνε λόγια του αέρα για να γίνεται... σούσουρο.
Την παραθέτουμε και ευχόμαστε να
μην είναι στις προθέσεις και στους
σχεδιασμούς κυβερνητικών στελεχών, που προφανώς θα θέλουν να
πρωτοτυπήσουν. Και φυσικά, αν δεν
είναι έτσι, θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη διάψευση.
Δεν μπορεί να υπάρχουν σκέψεις
για αλλαγή έδρας της ΔΕΘ, ενός θεσμού που εδώ και δεκαετίες διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, την
πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας,
η οποία για μία εβδομάδα γίνεται το
οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο των Βαλκανίων, και όχι μόνο, με
μεγάλες δουλειές να κλείνονται εκεί.
Η συζήτηση για τη μετακόμιση της
ΔΕΘ έγινε με αφορμή το πρόσφατο
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών,
που έχει αποκτήσει διεθνή φήμη.

Επικίνδυνοι
πειραματισμοί
στα ελληνοτουρκικά
4ΣΕΛ. 6

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Δεν μπορούν να συνεννοηθούν
οι πολιτικοί ούτε για τη δημογραφική
βόμβα που απειλεί τη χώρα μας!
Ψάχνει για «βαριά» ονόματα
για τις ευρωεκλογές ο Τσίπρας
4ΣΕΛ. 10

Κώστας Λαλιώτης:

Το ΚΙΝΑΛ δεν θα γίνει δεκανίκι
και ουρά είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της ΝΔ

4ΣΕΛ. 3

Ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού
της Βουλής Φρ. Κουτεντάκης υποστηρίζει

Κρύβουν εισοδήματα
οι αυτοαπασχολούμενοι

=1.000.000 φορολογούμενοι
πληρώνουν το 92% των εσόδων 4ΣΕΛ. 11

3,9 δισ. ευρώ αναδρομικά ζητούν
οι 8 στους 10 δημοσίους υπαλλήλους!

4ΣΕΛ. 11

