
Πλήρες ναυάγιο με ευθύνη των Σκοπίων
Σ

ε ναυάγιο οδηγούνται οι διαπραγ-
ματεύσεις για το ζήτημα των Σκο-
πίων, καθώς η πολιτική ηγεσία της

γειτονικής χώρας παραμένει αδιάλλα-
κτη και αμετακίνητη στις θέσεις της. Πλη-
ροφορίες από καθ’ όλα έγκυρες πηγές
αναφέρουν ότι οι Σκοπιανοί δεν είναι
διατεθειμένοι να ανταποκριθούν σε κα-
μία από τις προϋποθέσεις που έχει θέ-
σει η ελληνική πλευρά ούτως ώστε να
ανοίξει ο δρόμος για την τελική συμ-
φωνία. 
Πιο συγκεκριμένα, απορρίπτουν κα-

τηγορηματικά το ενδεχόμενο αλλαγής
του Συντάγματος και άρσης κάθε μορ-
φής αλυτρωτισμού έναντι της Ελλάδας
(ταυτότητα, γλώσσα κ.ά.). 
Ακόμη, δεν αποδέχονται καμία από

τις προτεινόμενες ονομασίες στη σλαβι-
κή διάλεκτο («Gorna Makedonija» κ.λπ.),
ενώ ζητούν ο όρος «Μακεδονία» να εί-
ναι σαφής και στην αγγλική διάλεκτο
(«Macedonia»). Ενδεικτικό της αδιαλ-

λαξίας τους είναι και το γεγονός ότι απορ-
ρίπτουν ακόμη και την εκδοχή της δι-
πλής ονομασίας (εντός κι εκτός Σκοπίων).
Απαιτούν μία και μόνο ονομασία για κά-

θε χρήση. Υπό αυτά τα δεδομένα, οι πι-
θανότητες προσέγγισης των δύο πλευ-
ρών και η επίτευξη μιας κοινά αποδε-

Η«υπόθεση Novartis», πέραν των πτυ-
χών που ερευνά η Δικαιοσύνη και

η Βουλή, με την εμπλοκή πολιτικών,
ήρθε να φωτίσει και το γεγονός ότι το
«ελληνικό φάρμακο» είναι ο φτωχός
συγγενής, παρότι σε ποιότητα και απο-
τελεσματικότητα δεν έχει τίποτε να ζη-
λέψει από τα εισαγόμενα, ενώ είναι και

πάνω από 50% φθηνότερο. Είναι δε το
δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας,
γεγονός που πιστοποιεί με τον πιο αξιό-
πιστο τρόπο τη διεθνή αναγνώριση της
ποιότητάς του.
Το λυπηρό είναι ότι οι κρατικοί χειρι-

στές του φαρμάκου διαχρονικά, επί όλων
των κυβερνήσεων, δεν στήριξαν το ελ-

ληνικό φάρμακο, που είναι εργαλείο –
παράγων εξοικονόμησης πόρων, ιδιαί-
τερα με τη χρήση των γενοσήμων. Η Ελ-
λάδα είναι τελευταία στην επιλογή οι-
κονομικών φαρμάκων και γενοσήμων,
όταν στην Ευρώπη η χρήση τους ξεπερνά
το 50% της συνολικής κατανάλωσης

Συνταρακτικά στοιχεία φέρνει στο φως το «Π»
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Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, βυθισμέ-
νη στο τέλμα της παρακμής, εν μέσω
της εξουθενώσεως των πολιτών, λό-
γω «ευρωπαϊκής πορείας», και μεγί-
στων εθνικών κινδύνων από τυχο-
διωκτική τακτική με Τουρκία και Σκόπια,
βαδίζει σταθερά στο τέρμα της πορεί-
ας της. Η πτώση της, όμως, θα επέλ-

θει με πάταγο, μέσα στη διάλυση της κοινωνίας και
–φοβούμαι– εν μέσω εθνικών περιπετειών. Όλα αυ-
τά τα δεινά επέρχονται όταν ο πολιτικός κόσμος απο-
δεικνύεται ανεπαρκής. Ο λαός έχει πικρή εμπειρία
και δεν πιστεύει πλέον στις διακηρύξεις των κομμά-
των. Η μεταπολιτευτική Ιστορία τον εδίδαξε ότι τα προ-
γράμματά τους γίνονται για να σαγηνεύσουν τους ψη-
φοφόρους και όχι για να εφαρμοσθούν. Ρέπουν όλα
τα κόμματα στη δημαγωγική γοητεία. Τα ηγετικά τους
κλιμάκια περιβάλλονται, κατά κανόνα, από κόλακες,
αριβίστες και συμφεροντολόγους. 
Μπορεί αυτά να συμβαίνουν και αλλού, αλλά στην
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Η λύση
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Μέτρα ενάντια στα fake news
Κατασκευάζουν γεγονότα στα social media

«Μιλάνε» για συνεργασία Star – Alpha

Στα βράχια πάει 
τη ΝΔ ο Κυριάκος

ÄéáâÜóôå óôéò

Στο ΣτΕ οι εργαζόμενοι
του Mega Channel!

Πουλάνε 294.000 οφειλέτες 
δύο τράπεζες αντί 135 εκατ. ευρώ 

για δάνεια 6,5 δισ. ευρώ!

Επιτέλους, θα παρέμβει κανείς; Εισαγγελείς δεν υπάρχουν;

Μην πυροβολείτε το ελληνικό φάρμακο! 

Ôïõ  ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

Η κατάληψη του Αφρίν από τις τουρκικές
δυνάμεις και οι πιθανές συνέπειες

Αν ναι, αν συμφωνούμε, να πάρουμε από
αύριο έναν κασμά και να αρχίσουμε να

γκρεμίζουμε ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας. Αρ-
χίζοντας από την Εκκλησία, μια και από προ -
χθές είναι στο σκαμνί. Γιατί έφθασε στο σημείο
να... εμφυσήσει τον σκοταδισμό μέχρι και στους
δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, το

οποίο, σε μέρες που η Δημοκρατία ήταν στα
κάγκελα της χούντας, στάθηκε όρθιο, πήγε
κόντρα στους συνταγματάρχες, όταν κάποιοι
γιαλαντζί αριστεροί, γνωστοί και μη εξαιρετέ-
οι, είχαν λακίσει και είχαν κρυφτεί στα λα-
γούμια... Και αρκετοί δικαστές βρέθηκαν στα
ξερονήσια... Στον τοίχο, λοιπόν, και η Δικαιο-

σύνη. Γιατί η Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας στάθηκε φρουρός του Συντάγμα-
τος, κρίνοντας ότι με το πρόγραμμα διδασκα-
λίας των Θρησκευτικών για το δημοτικό και
το γυμνάσιο «φαλκιδεύεται ο επιβαλλόμενος
από τη συνταγματική διάταξη σκοπός της ανά-
πτυξης της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδη-

σης των μαθητών». Και, μεταξύ άλλων, επι-
σημαίνεται ότι στην υπουργική απόφαση δεν
γίνεται αναφορά στην Αγία, Ομοούσιο και Αδι-
αίρετο Τριάδα, που επικαλούνται στην επικε-
φαλίδα τους όλα τα Ελληνικά Συντάγματα.
Και αυτή η... παράλειψη κάθε άλλο παρά τυ-
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AΟΠΛΗ ΑΦΗΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ 
- Μετά από διάβημα του Ισραήλ στον Άλεξ Ρόντο, σύμβουλο εξ απορρήτων τού τότε πρωθυπουργού    

Γιώργου Παπανδρέου, ότι το λογισμικό είναι ρωσικό και δεν πρέπει να γίνει το έργο 
- Στημένες οι κατηγορίες εναντίον εκείνων που παρήγγειλαν το σύστημα - Αθωώθηκαν όλοι, 

μετά από ανακρίσεις τεσσάρων χρόνων, με αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα 

Πόλεμος Σαββίδη κατά Μητσοτάκη
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Μαύρο στην ΕΡΤ, 
μέρος 2ο

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Με την απένταξη του δορυφορικού συστήματος
παρακολούθησης των συνόρων μας 

= Ο μ.ό. τιμής των ελληνικών φαρμάκων είναι 11 ευρώ, των πρωτοτύπων
που κυκλοφορούν 163 ευρώ και των νέων εισαγόμενων 506 ευρώ!

Απέρριψαν όλους τους όρους της Ελλάδας

Να τα ξηλώσουμε όλα και να τελειώνουμε; 

- Υπέρ της σύνθετης ονομασίας η Ντόρα, κόντρα στη θέση του αδελφού της ÓÅË. 8 ÓÅË. 13
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Είναι το δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας 

Δεν έχουμε γραμμή, δεν ξέρουμε πού πάμε, λένε βουλευτές

Ούτε το ρεύμα δεν έχουν
να πληρώσουν...

= Και οι «θεσμοί» είναι τόσο ανάλγητοι, 
που ζητάνε από τη ΔΕΗ να τους το κόψει! 

óåë. 4

Παυλόπουλος: Δύναμη
ειρήνης και ασφάλειας
η Ελλάδα στα Βαλκάνια

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

= «Θα τα πούμε στις εκλογές», του λέει
óåë. 9

- Πάντως, η Εκκλησία δεν έφερε τα Μνημόνια και την καταστροφή στη χώρα

Πού καταντήσαμε... Συνάνθρωποί μας να έχουν πε-
ριπέσει σε τέτοια φτώχεια, που να μην έχουν να

πληρώσουν ούτε το ρεύμα. Κι αν η ΔΕΗ υποκύψει στις
αφόρητες πιέσεις των... «θεσμών» – ανάλγητων δα-
νειστών, που αρνούνται να δουν ότι πίσω από τους
αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι και ζητάνε να τους κό-
ψει το ρεύμα, ή θα μείνουν στο σκοτάδι ή θα ξαναγυ-
ρίσουν στη λάμπα πετρελαίου –αν υπάρχει στην αγο-
ρά–, αλλιώς θα καταφύγουν στο... λυχνάρι. 
Και αυτή η κατάσταση δεν είναι εικασία ή αντιπολι-

τευτικές φωνές. Είναι η ωμή πραγματικότητα, την οποία
δημοσιοποίησε ο επικεφαλής της ΔΕΗ κ. Μ. Πανα-
γιωτάκης. Και μάλιστα ενημέρωσε για το μέγα πρό-
βλημα που έχει δημιουργηθεί την Επιτροπή Παραγω-
γής και Εμπορίου της Βουλής. Το συνολικό ύψος των
απλήρωτων λογαριασμών έχει ξεπεράσει τα 3 δισ. ευ-
ρώ και από αυτά μόλις τα 50 με 100 εκατ. ευρώ μπο-
ρούν να εισπραχθούν! Ασφαλώς, μέσα σε αυτούς που
οφείλουν τα 3 δισ. ευρώ θα υπάρχουν και πολλοί επαγ-

Και τι δεν ζητάει 
ο Ερντογάν για 
να δώσει τους 

2 στρατιωτικούς μας!
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Η απειλή θερμού επεισοδίου και ο υβριδικός πόλεμος
- Η Ελλάδα και η Κύπρος απέναντι στην ασύμμετρη απειλή της Ερντογανικής Τουρκίας óåë. 6

óελίδες 11 και 12

Η νόσος του 
Πάρκινσον τώρα
αντιμετωπίζεται

Οι γυναίκες είναι πιο 
επιρρεπείς στον πονοκέφαλο

Στριμωγμένος ο Άδωνης
= Εκβιάζει τον Κυριάκο για στήριξη óåë. 8

Ρυθμιστής των εξελίξεων 
η νέα Κεντροαριστερά, 
το στοίχημα της Φώφης

óåë. 7

Μπάστακας το ΔΝΤ!
= Στα 20 δισ. ευρώ θα φθάσουν 
οι απώλειες των συνταξιούχων 
με τις περικοπές στις συντάξεις 
και τη μείωση του αφορολογήτου óåë. 13

898.672 ψάχνουν
για μεροκάματο! 

=Πλήρης κυριαρχία των ευέλικτων 
μορφών απασχόλησης 

Σε 1.081.060 έφτασαν οι άνεργοι τον Φε-
βρουάριο, με τη μερική απασχόληση να

έχει σκαρφαλώσει στο 56%, σύμφωνα με τα
στοιχεία του συστήματος «Εργάνη». Η ανερ-
γία εκτοξεύτηκε στο 23,1% τον Φεβρουάριο,
με 898.672 να ψάχνουν για δουλειά.

Οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν τον Φε-
βρουάριο κατά 21.719 σε σχέση με τον Δε-
κέμβριο και κατά 3.531 σε σχέση με τον Ια-
νουάριο. Οι προσλήψεις τον περασμένο μήνα
ήταν 150.345, τον Δεκέμβριο 172.064, τον
δε Ιανουάριο 153.876. 
Απόλυτη είναι πλέον η κυριαρχία των ευέ-

λικτων μορφών απασχόλησης. Από τις 150.345
θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον
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=Οι όροι για Τουρκία, 
Σκόπια και Κύπρο

Πόσοι νηστεύουν τη Μεγάλη 
Εβδομάδα και τη Σαρακοστή;
=Δύο στους τρεις και ένας στους έξι αντίστοιχα
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Συμβιβασμός με πάρε 
δώσε Τσίπρα – Καμμένου

Αποτράπηκε την τελευταία στιγμή η κυβερνητική ρήξη

óåë. 9

= Ακόμη και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
ζητούσαν αλλαγή συγκυβερνήτη


