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Θα απολύονται οι επικεφαλής 
εισπρακτικών Οργανισμών 
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Απελευθέρωση της διαφήμισης στην TV!

«Μπαμ και κάτω» οι δανειολήπτες

Τσίπρας: Κυβέρνηση των προοδευτικών δυνάμεων με την απλή αναλογική
= Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Επαγγελματική και ακαδημαϊκή πιστοποίηση
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ  ......................................... Σελ. 5

Η Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη: 
Η μη συμμετοχή της Ελλάδας, οι μηχανορραφίες και
οι προκλήσεις της Άγκυρας, η απάθεια του ΝΑΤΟ
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  ........................... Σελ. 6

Διαμορφώνεται σταδιακά η σύμπηξη 
του αντι-οθωμανικού μετώπου
Του ΜΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  ........................ Σελ. 7

Νταβός 2020: Η αβάσταχτη ελαφρότητα 
της προπαγάνδας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................. Σελ. 8

Το 2020 ήρθε με μια άλλη, καθαρή ματιά…
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ ............................... Σελ. 9

Η νέα μεταρρύθμιση στο Ασφαλιστικό
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ  .................................. Σελ. 9

Γεωπολιτική και οικονομία
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ .......................... Σελ. 9

Οι ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν
μόνο εθνική εξωτερική πολιτική
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ  ............................ Σελ. 12

Συνεχίζονται οι νεοοθωμανικές προκλήσεις, 
ο τουρκικός αναθεωρητισμός και επεκτατισμός...
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ............ Σελ. 12

Πόλεμος για
τα πνευματικά
δικαιώματα!

Νέες διευθύνσεις στο νέο οργανόγραμμα της ΕΡΤ
Κινδυνεύει η συμμαχία

ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΣΗΕΑ!

Πολλά δεν είναι τα λεφτά; Είναι, λένε οι ειδή-
μονες κυβερνητικοί παράγοντες. Αυτό είναι

το κόστος της έκδοσης 30.000.000 πιστοποιητι-
κών, σε βάθος δεκαετίας, που προβλέπει ο σχε-
τικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για τις
αστυνομικές ταυτότητες. Το κόστος για κάθε εκ-
διδόμενο έγγραφο θα είναι μεταξύ 15 και 20 ευ-
ρώ και θα χρεώνεται άλλη τιμή στον πολίτη για
την έκδοση διαβατηρίου και άλλη για την έκδο-
ση ταυτότητας ή διπλώματος. 
Στον διαγωνισμό που θα γίνει στις 3 Μαρτίου

–αυτή κι αν είναι απίστευτη ταχύτητα…– θα επι-
λεγεί ο προτιμητέος ανάδοχος που θα χρηματο-
δοτήσει το έργο της δημιουργίας του «εργοστα-
σίου» έκδοσης των πάσης φύσεως εγγράφων,
με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται στα 515 εκατ.
ευρώ. Ανάδοχος θα αναδειχθεί η εταιρεία που θα
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή έκδοσης των πι-
στοποιητικών, που ήδη έχουν, προφανώς, προ-
διαγραφεί από τις ελληνικές Αρχές. 
Οι νέες ταυτότητες θα περιλαμβάνουν βιομε-

τρικά χαρακτηριστικά και η ισχύς τους θα είναι
10ετής.

Επένδυση σε νέες τηλεοπτικές παραγωγές από το Mega

Οσμή σκανδάλου 
με τα 515 εκατ. ευρώ
που θα διατεθούν
για την έκδοση των
νέων ταυτοτήτων! 

Από 1η Μαΐου «στα δόντια» των funds

ΗΒουλή με 261 «Ναι» άνοιξε την πόρτα
του Προεδρικού Μεγάρου στη νέα «ένοι-

κό» του, τη μέχρι τώρα πρόεδρο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας κ. Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου, την οποία επέλεξε ο πρω- 
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το
ανώτατο αξίωμα της χώρας, του Αρχηγού
του Κράτους. Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξης Τσί-
πρας ως πρωθυπουργός είχε επιλέξει την κ.

Σακελλαροπούλου για πρόεδρο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας. 
Και αυτή η επιλογή του Τσίπρα ήταν που

οδήγησε κατά κύριο λόγο τον Μητσοτάκη
να προτείνει την κυρία Σακελλαροπούλου
για διάδοχο του σημερινού Προέδρου της
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, με
τον... υπολογισμό ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν
θα μπορούσε να μην την ψηφίσει. Όπως και

έκανε, θριαμβολογώντας μάλιστα. Είναι η
τρίτη δικαστικός που αναλαμβάνει το ανώ-
τατο αξίωμα της χώρας – είχαν προηγηθεί
ο Μιχαήλ Στασινόπουλος και ο Χρήστος Σαρ-
τζετάκης. Είναι, όμως, η πρώτη γυναίκα στην
οποία ανοίγει η είσοδος. Και αυτό είναι ένα
αδιαμφισβήτητο μήνυμα ότι το αξίωμα του
Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι μόνο
για άντρες... Με ό,τι σημαίνει αυτό. 

Είναι γεγονός ότι η κυρία Σακελλαρο-
πούλου δεν έχει καμία σχέση με την πολιτι-
κή. Σε στιγμές κρίσιμες για την Ελλάδα, πρω-
τίστως στα εθνικά θέματα αλλά και στα δεσμά
των Μνημονίων που επέβαλαν οι «εταίροι»
μας στον ελληνικό λαό, κάθε άλλο παρά οι
αποφάσεις που πήρε ήταν υπέρ του αδυνά-
του. Και αυτά θα είναι κάθε στιγμή πάνω στο
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Δεν είμαστε χώρα, ούτε καν μαγαζάκι,
γινόμαστε ρεζίλι στα πέρατα του κό-

σμου… Ξέμεινε από κολόνες η ΔΕΗ! Δεν
μπορεί να το χωνέψει ανθρώπινος νους…
Ο μεγαλύτερος Δημόσιος Οργανισμός,
από τον οποίο εξαρτάται η λειτουργία ΟΛΗΣ
της χώρας, ξέχασε να παραγγείλει κολό-
νες! Και ο κίνδυνος για μπλακάουτ είναι
προ των πυλών. 
Ξαφνικά... ξύπνησαν οι... αρμόδιοι και

ανακάλυψαν εκεί στον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχει-
ριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας) ότι τους λείπουν 120.000
ξύλινες κολόνες (στύλοι). Το... απόθεμα
που έχουν στην αποθήκη είναι 21.328,
όταν ΞΕΡΟΥΝ ότι χρειάζονται 195.000 τον
χρόνο, που σημαίνει ότι έχουν έλλειμμα
173.672 κολόνες. Και τώρα τρέχουν να

Στα μέτρα της ΝΔ ο νέος εκλογικός νόμος
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«Σύρθηκε» στη γραμμή 
Τσίπρα ο Μητσοτάκης!

Στο στόχαστρο 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Εκεί φτάσαμε... Να έχουν κα-
ταντήσει ζητιάνοι τα νοικο-

κυριά... Και δεν είναι λόγια του
αέρα. Δεν το λέει η αντιπολί-
τευση για να προκαλέσει φθο-
ρά στην κυβέρνηση. Ούτε είναι
κάποια έρευνα από ελληνική
εταιρεία που θέλει να κάνει...
ζημιά στην κυβέρνηση, όταν
μάλιστα τα γκάλοπ όλων των
εν λόγω εταιρειών φέρνουν την
κυβέρνηση της ΝΔ με πάνω
από δέκα μονάδες διαφορά από

τον ΣΥΡΙΖΑ, πέραν του ότι η
έρευνα της Eurostat αναφέ-
ρεται στο 2018.
Με βάση αυτήν τη δημοσκό-

πηση, τα νοικοκυριά σε ποσο-
στό 35,6% (πάνω από ένα στα
τρία) δεν μπορούσαν να πλη-
ρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα, νε-
ρό, τηλέφωνο και θέρμανση. Πο-
σοστό που είναι το υψηλότερο
μεταξύ των 28 χωρών-μελών

της ΕΕ, το οποίο μάλιστα ανε-
βαίνει στο 48% για τις μονογο-
νεϊκές οικογένειες.
Το 2008, προ κρίσης, το α -

ντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο
των νοικοκυριών ήταν 15,9%,
ενώ το μέσο κοινοτικό ποσοστό
είναι μόλις 6,6%. Μάλιστα, το
ποσοστό στην Ελλάδα είναι υψη-
λότερο ακόμα και σε σχέση με
χώρες όπως η Βουλγαρία

(30,1%), η Κροατία (17,5%) και
η Ρουμανία (14,4%). 
Απέχουμε, όμως, και από...

μνημονιακές χώρες, όπως εί-
ναι η Κύπρος με 12,2%, η Ιρ-
λανδία με 8,6% και η Πορτο-
γαλία με 4,5%!
Οι χώρες με τα μικρότερα πο-

σοστά νοικοκυριών που βρί-
σκονται σε αδυναμία πληρωμής
των οφειλών τους είναι η Ολ-
λανδία με 1,5%, η Τσεχία με
2,1% και η Σουηδία με 2,2%.

Το 35,6% των νοικοκυριών δεν μπορεί 
να πληρώσει ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και θέρμανση! 

Πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση! 

Θα φανεί στο χειροκρότημα...

Που δεν εισπράττουν τα χρέη προς το Δημόσιο! 

Είμαστε για κλάματα...

4ΣΕΛ. 8

Πουλάνε τους οφειλέτες 
λογαριασμών της ΔΕΗ!

4ΣΕΛ. 2

ΟΛΑΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ

4ΣΕΛ. 8

=Νοικοκυριά και επιχειρήσεις
χρωστούν 2,7 δισ. ευρώ

Όλοι μάς στηρίζουν, αλλά δείχνουν 
και διαπραγματεύσεις…

Ο Ερντογάν στρώνει
«τραπέζι» για να επιβάλει

τις διεκδικήσεις του
=Ώρα αντίδρασης για την Αθήνα

4ΣΕΛ. 6

Τέλος ο «Κατρούγκαλος», 
έρχεται ο «Βρούτσης»

4ΣΕΛ. 7

Σåëίδα 9

- Αν δεν δεχθούν τη ρύθμιση που θα τους προτείνουν τα «κοράκια», πτωχεύουν και τα χάνουν όλα
- Τέλος ο «νόμος Κατσέλη» και ο εξωδικαστικός μηχανισμός Ο Γ. Πιτσιλής έχει δεσμευθεί να μαζέψει 1,8 δισ. ευρώ 

«Βούλιαξαν» 
οι υποσχέσεις
της κυβέρνησης
στο Αιγαίο

Κραυγή αγωνίας των κατοίκων των νησιών: Δεν αντέχουμε άλλο

=Δεν τα πήγαμε καλά στο Μεταναστευτικό, ομολογεί ο Μητσοτάκης
=Ύποπτος ο ρόλος των ΜΚΟ - Διατάχθηκε έλεγχος 4ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 12

=Τόσο καλά πάμε, Κυριάκο...

      ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

=Για την εκλογή της Σακελλαροπούλου

Οι επιθέσεις των αντιεξουσιαστών
ανησυχούν την κυβέρνηση

=Βαρύ το κλίμα για τον Χρυσοχοΐδη

4ΣΕΛ. 8
=Ξηλώνει το επικοινωνιακό επιτελείο ο πρωθυπουργός

Με 104 άρθρα ανατρέπεται 
η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ

=Τέλος το επίδομα «13ης σύνταξης»!

Παυλόπουλος: 
Θα υπερασπιστούμε 
τα κυριαρχικά μας 

δικαιώματα
=Η Τουρκία ταξιδεύει με σημαίες 
ευκαιρίας, διαμηνύει προς ΗΠΑ

16,6 ευρώ θα πάρουν 
αύξηση οι ανειδίκευτοι...

Αυξήθηκαν οι άνεργοι
κατά 129.000

4ΣΕΛ. 11




