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Νοσεί το ποδόσφαιρο, ακριβά τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Ξύπνησαν αργά και τρέχουν 
να προλάβουν τα τετελεσμένα

=Σύρθηκε υπό τον φόβο εσωκομματικών αναταράξεων
=Τα «ΟΧΙ» του Καραμανλή για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έπαιζαν για υποψήφιοι
=Φεύγει στην Αμερική ο Αντώνης Σαμαράς για να μην ψηφίσει
=Πρωτοφανής η ασέβεια του πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Λιβύη και Βερολίνο
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ .......................... Σελ. 4

Η αβέβαιη ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  ........................... Σελ. 6

EastMed χωρίς Τουρκία: Αιτία νέων τουρκικών
απειλών προς Ελλάδα και Κύπρο!
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ  ................. Σελ. 6

Η Διάσκεψη για τη Λιβύη στο Βερολίνο
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ  .................................. Σελ. 7

Καταδικασμένο να αποτύχει το διπλωματικό πραξι-
κόπημα Βερολίνου – Άγκυρας – Μόσχας
Του ΜΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  ........................ Σελ. 8

Η ρετρό νεοφιλελεύθερη ατζέντα 
δεν άντεξε ούτε έξι μήνες
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ  ................................ Σελ. 9

Το νέο, περίεργο τρίγωνο: 
Ελλάδα – Τουρκία – Λιβύη
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ............ Σελ. 10

Χρωστάνε 
στο ΑΠΕ 
πάνω από 

3 εκατ. ευρώ!

Ανοίγει το παιχνίδι του 5G!

Μ’ έναν σμπάρο δυο τρυγόνια
για τον πρωθυπουργό 

Mega «πυρετός» 
για τη μεγάλη επιστροφή

Ηκυβέρνηση της ΝΔ,
που υποτίθεται ότι εί-

ναι ο προστάτης των ιε-
ρών και των οσίων της
πατρίδας μας, πήρε κι
αυτή τον γκασμά και άρ-
χισε να ξηλώνει αυτά που
ενώνουν διαχρονικά τον
ελληνικό λαό. Βαδίζο -
ντας στ’ αχνάρια της κυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ξαφνικά, η υφυπουρ-

γός Παιδείας Σοφία Ζα-
χαράκη ανακοίνωσε ότι καταργείται η αργία των
Τριών Ιεραρχών στα σχολεία: «Παιδιά και εκπαι-
δευτικοί θα τιμούν τους ιερούς πατέρες με εορ-
ταστικές εκδηλώσεις μέσα στο σχολείο. Η σπου-
δαία ημέρα μπορεί να γίνει μέσα στο σχολείο και,
εάν οι συνθήκες το ευνοούν, να γίνει και ο εκ-
κλησιασμός». Σύμφωνα, μάλιστα, με διευκρινι-
στική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας: «Κα-
τά τα λοιπά, το σχολείο θα λειτουργεί κανονικά και
θα πραγματοποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των
μαθημάτων της ημέρας».
Περί του λόγου που καταργείται η αργία προς

τιμήν των Τριών Ιεραρχών, ούτε λέξη... Αποκλεί-
εται, πάντως, να ξύπνησαν ένα πρωί οι αρμόδιοι

Εν αναμονή της στήριξης του Τύπου (και) από τη νέα κυβέρνηση

Σ
ε δημοσίευμά μας, στις 17 Νοεμβρίου 2019, αποκα-
λύπταμε ότι «βρίσκονται στα μαχαίρια» ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και ο μέχρι πρότινος υφυ-

πουργός του Νότης Μηταράκης. Ο λόγος ήταν, όπως εί-
χαμε γράψει από τότε, ο εντελώς διαφορετικός χαρακτή-
ρας των δύο προσώπων, κάτι που είχε αποτέλεσμα να μην
υπάρχει κανενός είδους χημεία ανάμεσά τους, ήταν εκ
διαμέτρου διαφορετικός όμως και ο τρόπος προσέγγισης
των ασφαλιστικών ζητημάτων. Κάτι που εύκολα, άλλωστε,
διαφαινόταν και από τις αντικρουόμενες δηλώσεις τους,
ιδίως όταν αναφέρονταν στον βαθμό συμμετοχής του ιδιω-
τικού τομέα στην επικουρική ασφάλιση. 
Ακόμα, θυμίζουμε τη σχεδόν οργισμένη διάψευση του

υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση για το ρεπορτάζ του

Με τη συναίνεση του Αρχιεπισκόπου

Το γκρέμισμα 
συνεχίζεται...

Η επίσκεψη Χαφτάρ και ο κίνδυνος να μείνει στο τραπέζι το μνημόνιο Ερντογάν – Σαράζ

= Η υπουργοποίηση και μετακίνηση
του Μηταράκη αποσόβησε 
τη ρήξη με τον Βρούτση

Δεν προλάβαμε να δρέψουμε τις... δάφ-
νες από τη συνάντηση του πρωθυπουρ-

γού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πλανη-
τάρχη, τον Πρόεδρο της Αμερικής Ντόναλντ
Τραμπ, και η άλλη φίλη και εταίρος μας, η
καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρ-
κελ, μας άφησε νέες δάφνες έξω από την

πόρτα της Διάσκεψης του Βερολίνου, με την
κάρτα της όπου έγραφε: «Συγγνώμη, αλλά
δεν υπάρχει χώρος για εσάς»... Αντίθετα,
υπήρχε χώρος για το Κονγκό! 

Αυτό είναι μέσα σε λίγες λέξεις το... στρα-
πάτσο της χώρας μας, για το οποίο την απο-
κλειστική ευθύνη φέρει η κυβέρνηση του

Κυριάκου Μητσοτάκη. Απόδειξη, το ότι, όταν
πήρε χαμπάρι τον αποκλεισμό της Ελλάδας
από την κρίσιμη για τα εθνικά μας συμφέ-
ροντα και την κυριαρχία μας Διάσκεψη, άρ-
χισε τα παρακάλια, στα οποία όμως τα αυ-
τιά των πρωταγωνιστών της Διάσκεψης δεν
άνοιξαν. Στη μάζωξη που γίνεται σήμερα, με

προσκεκλημένους τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τη Βρε-
τανία, τη Γαλλία, την Κίνα, την Ιταλία, την
Τουρκία, την Αίγυπτο, την Αλγερία, τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα και το Κονγκό, στο
τραπέζι θα βρεθεί μια κρίσιμη γεωπολιτικά
περιοχή με πλούσια κοιτάσματα, αλλά δεν
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Προκόπης Παυλόπουλος:
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ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Σχεδόν 100 εκατ. ευρώ ήταν η απώλεια
των νοικοκυριών και των επιχειρήσε-

ων το 2019 από την επιθετική μείωση των
επιτοκίων καταθέσεων στην οποία προ-
χώρησαν οι τράπεζες. 
Τον Ιανουάριο του 2019 υπολογιζόταν

ότι οι καταθέτες θα έπρεπε να εισπράξουν
στο τέλος του έτους τόκους περίπου 317,323
εκατ. ευρώ. 
Ωστόσο, τον Νοέμβριο ο τόκος που

αναλογούσε στο αυξημένο απόθεμα κα-
ταθέσεων διαμορφώθηκε λόγω της μεί-
ωσης των επιτοκίων σε περίπου 218,3
εκατ. ευρώ. 
Την ίδια ώρα που οι τέσσερις συστημι-

κές τράπεζες μηδένιζαν τα επιτόκια κατα-
θέσεων, εκτιμάται ότι μέσα στο 2019 ει-
σέπραξαν πάνω από 1,5 δισ. ευρώ σε
προμήθειες.

«Άχρωμη» και «άοσμη» η επιλογή της Σακελλαροπούλου

Πλήρης επιβεβαίωση του «ΠΑΡΟΝ»!

ÓÅË. 8

Το Διεθνές Δίκαιο 
είναι η άμυνα απέναντι

στην αυθαιρεσία

Νικητής η ΔΕΠΑ 
στη δικαστική διαμάχη 

με BOTAS

4ΣΕΛ. 11

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Έχετε αναλάβει το έργο της
οικονομικής και κοινωνικής

ανάπτυξης της χώρας. Οικονο-
μικής, καθώς αποτελεί κυρίαρ-
χο στόχο της εθνικής μας ταυ-
τότητας, και κοινωνικής, καθώς
οφείλετε να προστατεύετε και
να επουλώνετε τις κοινωνικές
συγκρούσεις που μπορεί να δη-

μιουργεί η ανάπτυξη. Βασική
συνιστώσα της πολιτικής ευθύ-
νης είναι ο πολίτης να πιστεύει
ότι το νομοθετικό πλαίσιο και οι
κανονιστικοί μηχανισμοί που το
εξυπηρετούν θα λειτουργούν
αποκλείοντας τους θεσμούς που
τους περιθάλπουν από το να
συμβάλλουν στη γελοιοποίηση
της δημοκρατικής οργάνωσης
της χώρας. 
Η ευθύνη σας είναι διπλή,

καθώς στην επαγγελματική σας
ζωή έχετε χειριστεί άπειρα θέ-

ματα οικονομικής διαχείρισης
και έχετε γίνει κοινωνός πολ-
λών αυθαιρεσιών της εφαρμο-
γής των νόμων. Για εσάς δεν
ισχύει το «δεν ήξερες, δεν ρώ-
ταγες».
Το θέμα που θα μας απα-

σχολήσει είναι η έκταση της
προσβολής της κρατικής εξου-
σίας και των νόμων από τους
διαχειριστές του νομικού και δι-
οικητικού συστήματος. Προ-
σβολή που καλύπτει την αδια-
φάνεια και την άσκηση εξουσίας

στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Η λέξη που εκφράζει την πραγ-
ματικότητα είναι μία, αίσχος,
και αφορά τόσο τη δημόσια δι-
οίκηση όσο και τους τρίτους.
Με συμπαραστάτη το κράτος,
καλύπτονται στην αδιαφάνεια
κάθε λογής ερπετά και ασπόν-
δυλα.

Δεδομένο: Αμέσως μετά την
κρίση, η χώρα, μαζί με πολλές
άλλες της Ευρωζώνης, κλήθη-
κε να σώσει το χρηματοπιστω-

«Κόκκινα» δάνεια και προσβολή της κρατικής εξουσίας

πρακτορείου Reuters, το οποίο είχε αναφέρει ότι η κυβέρνηση προ-
σανατολίζεται στην πώληση 12 δισ. ευρώ ληξηπρόθεσμων ασφαλι-
στικών οφειλών σε ξένα funds, με την επισήμανση ότι εμπνευστής
του σχεδίου αυτού ήταν ο υφυπουργός Εργασίας Νότης Μηταράκης.

Ανοικτή επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη
Τα πήρε όλα πίσω ο υφυπουργός

Άκης Σκέρτσος!
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Πέταξαν την Ελλάδα έξω από τη Διάσκεψη του Βερολίνου 

Μας έχουν «πουλήσει» οι... σύμμαχοί μας και οι... εταίροι μας

- Και με το νέο πτωχευτικό δίκαιο στο σφυρί θα βγαίνουν
όλα τα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη

Σåëίδα 9
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100 εκατ. ευρώ 
έχασαν τα νοικοκυριά

από τις καταθέσεις τους! 

4ΣΕΛ. 9

Σε χείρα βοηθείας από τους 
Αμερικανούς ελπίζει ο Μητσοτάκης

Μετά τις... φωνές που του έβαλε το Μαξίμου

Μέσα σε 7 χρόνια αυξήθηκαν
στη Γερμανία οι φτωχοί 

συνταξιούχοι κατά 803.000!

4ΣΕΛ. 7

Του καθηγητή 
Ν. Γ. Χαριτάκη*

= Αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς στη... μοιρασιά = Πρωταγωνιστής στο τραπέζι ο Ερντογάν, που επιβάλλει τους όρους του 
= Τεράστιες οι ευθύνες του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη – Κλειστή παρέμεινε η πόρτα παρά τα παρακάλια της κυβέρνησης στη Μέρκελ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΣΩΣΙΒΙΟ =Ποιον ή ποιους ενοχλούσε 
η αργία των Τριών Ιεραρχών; 

Στη Διάσκεψη στο Βερολίνο

4ΣΕΛ. 8

4ΣΕΛ. 7

=Σε θέση οδηγού οι ευρωπαϊκές
τιμές αερίου για την Ελλάδα

Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση...

=Στο όριο της φτώχειας 
βρίσκονται 3.200.000

Στο ψυγείο μπαίνει ο ανασχηματισμός

Συνεχίζονται οι… εξετάσεις 
των υπουργών

=Αύριο διαγωνίζονται ο υπουργός
Εργασίας και η υπουργός Παιδείας

4ΣΕΛ. 8

Αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου για τις βουλευτικές
Έρχονται αλλαγές 

στον εκλογικό νόμο για 
τις δημοτικές και τις ευρωεκλογές

4ΣΕΛ. 3




