Τα… εγκαίνια έγιναν στη συνεδρίαση της ΚΟ

Εν όψει ευρωεκλογών

ÓÅË. 12

Επίθεση του Τσίπρα κατά πάντων…
•

ÓÅË. 8

Ψηλά τον πήχη
βάζει ο Κυριάκος

• Για συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ – Οι Πρέσπες έχουν κάνει μεγάλη ζημιά
Οι βορειοελλαδίτες βουλευτές δεν μπορούν να πάνε στην περιφέρειά τους

= Η πάλη των… τάξεων στη ΝΔ φέρνει αναταράξεις
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Ο κ. Γαβρόγλου, που άρχισε το γκρέμισμα από την Εκκλησία, πήρε τον κασμά και προχωρεί στην Παιδεία
ÁËÅÁ
ÈÁÑÑ
MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÔÏÕ

Πειραματόζωα οι μαθητές μας

ον ρόλο του... μαστροχαλαστή έχει ζηλέψει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γα- =Με... δόλωμα το ότι θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις...
Τ
βρόγλου. Του αρέσει να γκρεμίζει – ενδεχομένως, παιδικό απωθημένο. Κι ας
πάει και το... παλιάμπελο. Έχει, μάλιστα,
ήδη δώσει δείγμα των ικανοτήτων του,
ξεκινώντας από την Εκκλησία, όπου κατάφερε να βγάλει στο κλαρί όλους τους
παπάδες και μια πολύ πικρή γεύση των

Ποιον Δρομέα του Βαρώτσου...

Τον Παρθενώνα
να στείλουμε στα Σκόπια!
Τ

ι άλλο θα δούμε... Πράγματα που ούτε ως τρελή ιδέα δεν θα μπορούσε να τα συλλάβει ο ελληνικός νους. Και αναφερόμαστε σε αυτό που μας
σερβίρισε ξαφνικά η... αυτάδελφη της κυρίας Ρεπούση –τη θυμάστε, είναι εκείνη που έγραψε σε
βιβλίο της Ιστορίας που θα διδάσκονταν τα παιδιά
μας ότι «δεν κάηκε η Σμύρνη, δεν πέταξαν στη
θάλασσα τους Έλληνες που δεκαετίες ζούσαν στη
Μικρά Ασία, αλλά έγινε ένας συνωστισμός και...
ποδοπατήθηκαν οι Έλληνες»–, η υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά. Και το νέο πιάτο που
θα μας στείλει ο Ζάεφ και η παρέα του είναι το
άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που είχαν στο
αεροδρόμιο των Σκοπίων, για να το βάλουμε στην
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Στο περιθώριο οι κομματικοί

Ποιους θα βάλει στην
κυβέρνησή του ο Μητσοτάκης
Φώφη: Το τιμόνι της χώρας
να μην πάει άλλο δεξιά 4ΣΕΛ. 8
Στο στόχαστρο του Τσίπρα
ξαφνικά και ο Καραμανλής!
4ΣΕΛ. 12

Συναναστροφές ΣΥΡΙΖΑίων
με περιηγητές του ΠΑΣΟΚ

4ΣΕΛ. 17

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Πόλη φιλική για επισκέπτες είναι η πόλη που σέβεται
πρώτα τους κατοίκους της
Του ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ................................... Σελ. 4

Η Συμφωνία των Πρεσπών: Αναξιόπιστοι μακεδονίζοντες
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΣΗ ................................. Σελ. 5

Όλα έχουν την τιμή τους

αντιδράσεων θα πάρει την Τρίτη, που συνεδριάζει η Ιεραρχία για την αφεντιά του.
Φαίνεται, όμως, ότι δεν του έφθασε η
αναστάτωση που προκάλεσε στην Εκκλησία και θέλησε να συνεχίσει το γκρέμισμα και αλλού. Αυτήν τη φορά στο μέ-

τωπο της Παιδείας. Διαλύοντας ό,τι έχει
απομείνει όρθιο. Ζήλεψε να καταγράψει
άλλη μια μεγάλη νίκη. Και να γίνει ο μεγάλος αναμορφωτής. Και μάλιστα αυτοεπαινείται από τώρα: «Ο τρόπος εισαγωγής, για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση,

Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ .................................. Σελ. 6

Η ψεύτικη χαραυγή της δήθεν εξόδου από την κρίση
και η φτωχοποίηση ως μόνιμη πολιτική
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ......................................... Σελ. 7

Η Συνάντηση του Έβρου το 1967 και η Διζωνική
Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ)
Του ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ .................................. Σελ. 8

Έκθεση ΔΝΤ 2019
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ...................................... Σελ. 9

Ευρωπαϊκή Ένωση ή μήπως δικτατορική Ένωση;
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ ................................... Σελ. 12

Τα μυστικά της «ασθενούς κουλτούρας πληρωμών»
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ........................... Σελ. 13

Προστασία α’ κατοικίας: Στον αέρα οι οφειλέτες
Του ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤ. ΚΩΤΣΗ ..................................... Σελ. 14

Δύο Δεξιές στην Ελλάδα είναι πολλές
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ............................. Σελ. 14

Ένας παγκόσμιος πόλεμος χαμηλής έντασης
(Τραμπ, Συνθήκη INF και πυρηνικός Αρμαγεδδών)

ó. 15, 16

11

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ............. Σελ. 17

ÄéáâÜóôå óôéò

Μπορούν να ιδρύσουν
Ένωση οι δημοτικές
ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις
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Οι δύο θηλιές που βάζουν οι «θεσμοί» στην πρώτη κατοικία

ΣΤΗΝ ΚΡΕΜΑΛΑ
οι δανειολήπτες

= Πάνω από 5.000 ευρώ κατάθεση του οφειλέτη πάει

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

óôη óåëίδα 14
στην τράπεζα στην οποία χρωστάει, είναι το τελεσίγραφο
= Τι αντιπροτείνει η κυβέρνηση – Στο Eurogroup της 5ης Απριλίου οι τελικές αποφάσεις

Την Τρίτη η Ιεραρχία βάζει στο αρχείο το έργο Ιερώνυμου – Τσίπρα

Παραβιάζει τις «κόκκινες γραμμές»
της Εκκλησίας η συμφωνία
Κ

αι με τη βούλα της Ιεραρχίας, η «Συμφωνία Εκκλησίας – Κράτους», την οποία συνήψαν Ιερώνυμος και Τσίπρας, με πλήρη άγνοια των Μητροπολιτών,
μπαίνει στο αρχείο ως προς το σκέλος της μισθοδοσίας του κλήρου. Αντίθετα, για την εκκλησιαστική περιουσία είναι πιθανό να ανοίξει μια συζήτηση.
Αυτές είναι οι εκτιμήσεις πολλών Μητροπολιτών εν
όψει της έκτακτης σύγκλησης της Ιεραρχίας μεθαύριο,
Τρίτη, οι εργασίες της οποίας θα διαρκέσουν μέχρι και
την Πέμπτη. Και, όπως όλα δείχνουν, το κλίμα κάθε άλλο παρά ευχάριστο θα είναι για τον Αρχιεπίσκοπο, δεδομένου ότι δεν είχε ενημερώσει την Ιεραρχία για τις
μυστικές διαπραγματεύσεις που έκανε με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, η κατάληξη των οποίων ήταν η
περιβόητη συμφωνία, που υιοθετεί όλες τις απαιτήσεις
της κυβέρνησης. Και το αποτέλεσμα ήταν να ανάψει
μεγάλη φωτιά στην Εκκλησία, με τους ιερείς να βγαί-

Ά

νοιξε η πλατφόρμα για την εγγραφή των δικαιούχων επιδόματος ενοικίου, όμως κανείς δεν ξέρει πόσα είναι τα νοικοκυριά στα
οποία θα δοθεί αυτό το επίδομα, το
οποίο έχει... οσμή κάλπης. Το μηνιαίο επίδομα για μονοπρόσωπα νοικοκυριά είναι 70 ευρώ, για όσα έχουν
δύο μέλη 105 ευρώ, για τρία μέλη
140 ευρώ, για τέσσερα μέλη 175 ευρώ και από πέντε μέλη και πάνω 210
ευρώ.
Ένα από τα πολλά ερωτήματα που
δημιουργούνται είναι σε πόσα εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η κάλυψη των πέντε αυτών κατηγοριών αλλά και σε πόσες δεκάδες χιλιάδες
ανέρχονται τα νοικοκυριά που το διÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

νουν στους δρόμους. Αυτός είναι και
ο κύριος λόγος της έκτακτης συνεδρίασης της Ιεραρχίας την Τρίτη το πρωί

στο Συνοδικό Μέγαρο, όπου ο πρόεδρος της Επιτροπής της Εκκλησίας,
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

Ο ρώσος πρέσβης στην ΕΕ αποκαλύπτει:

Ο αμερικανός πρέσβης στα Σκόπια πίεσε τρεις βουλευτές, που
εξέτιαν ποινές και αφέθηκαν ελεύθεροι, να ψηφίσουν «σωστά»!
=Η Συμφωνία των Πρεσπών θα αποτελέσει
πρότυπο και για άλλες αναδιατάξεις στην περιοχή

«Ο

Άγνωστος «Χ»
ο λογαριασμός
για το επίδομα
ενοικίου

Οι ευκαιρίες από την ενεργειακή
«έκρηξη» στην Ανατολική Μεσόγειο

Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ............................................... Σελ. 5

Οι επικείμενες ευρωεκλογές και η ιδιαιτερότητά τους

δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής χωρίς Πανελλαδικές». Και αυτό, λέει, «δίνει νέες
δυνατότητες στην κοινωνία». Ποιες είναι
αυτές; Τη ρώτησε την κοινωνία, η οποία
θα πληρώσει το μάρμαρο, τον λογαρια-

Αμερικανός πρέσβης στα
Σκόπια ήταν εκείνος που
πέρασε όλη την ημέρα στο Κοινοβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας να ασκεί πιέσεις σε τρεις
βουλευτές, που εξέτιαν ποινές
και αφέθηκαν ελεύθεροι, να ψηφίσουν “σωστά”»!
Ποιος το λέει;
Ο ρώσος πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βλαντιμίρ Τσιζόφ, ο οποίος μετείχε στο Οικο-

νομικό Φόρουμ των Δελφών,
απαντώντας σε συνέντευξή του
στην «Καθημερινή», στην Ξένια
Κουναλάκη, στην ερώτηση «αν
η Ρωσία προσπάθησε να επηρεάσει τη Συμφωνία των Πρεσπών».
Ο πρέσβης της Ρωσίας στην
ΕΕ επισήμανε: «Ήμασταν ανοικτά κατά της συμφωνίας, επειδή
δεν είναι αυτός ο τρόπος να επιλύσεις ένα πρόβλημα. Φυσικά το
θέμα του ονόματος, όσο γελοίο

και αν ηχεί για τον υπόλοιπο κόσμο, θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί χρόνια πριν. Το έλεγα
στους Έλληνες φίλους μου και
εκείνους από τη Βόρεια Μακεδονία να μην κωλυσιεργούν, γιατί όσο το κάνουν τόσο σκληραίνουν οι θέσεις των δύο πλευρών».

Πάμε για επτάωρη εργασία

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Με την αναθεώρηση του Συντάγματος

Τέλος στον εκβιασμό πρόωρων εκλογών

=Με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

4ΣΕΛ. 7

Γιώργος Προβόπουλος

Μπορούμε να αποτρέψουμε
μια εθνική ήττα αρκεί να πετύχουμε
έναν ηράκλειο άθλο
4ΣΕΛ. 9
Με τα… πειράματα του Γαβρόγλου

Φροντιστηριοποιείται όλη
η λειτουργία της Γ΄ τάξης Λυκείου

Έρχονται κι άλλες «λύσεις»...

=Καταγγέλλει η ΟΛΜΕ

Υποστήριξε, επίσης, ο Βλαντιμίρ

Ποιοι έβαλαν πλάτη και αποτράπηκε
η πτώχευση της Ελλάδας 4ΣΕΛ. 9
Μειώστε τους φόρους στον τουρισμό
για να είμαστε ανταγωνιστικοί…
Στον... βατήρα 30.000 πλειστηριασμοί
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Κορυφή βλέπει ο ΑΝΤ1 Οι πολίτες θα πληρώσουν
Στο μέλλον θα κριθούν οι 400 εργαζόμενοι ανά κανάλι

Καθόλου τυχαία
η συμμετοχή των ΗΠΑ
στην Τριμερή Ελλάδας –
Κύπρου – Ισραήλ 4ΣΕΛ. 6

τον λογαριασμό της Δεύτερης
Ψηφιακής Μετάβασης!

4ΣΕΛ. 7

4ΣΕΛ. 13

