
Στις ευρωεκλογές θα τα παίξει όλα

Στην πόλωση 
ποντάρει ο Τσίπρας

Στα άκρα η κόντρα κυβέρνησης και «θεσμών»

Γράφουν σήμερα στο «Π»
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Επίθεση από 
το Open TV

Στον αέρα οι μεταδόσεις των αγώνων

Υψηλότερα το Vice, με τζίρο 9 εκατ. ευρώ

 

Πριν από τρεις Κυριακές, από
αυτό το μετερίζι, γράφαμε ότι

ανησυχούμε… Ο λόγος, όχι απλώς
η αίσθηση αλλά το κλίμα που έχει
διαμορφωθεί τις τελευταίες πενήντα μέ-
ρες, με σταθμό την επίσημη επίσκεψη του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ά -
γκυρα και την τετ-α-τετ συνάντησή του

με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία κρά-
τησε δυόμισι περίπου ώρες, χω-

ρίς την παρουσία κανενός άλλου. Είχε,
μάλιστα, κάνει το... χατίρι ο... Σουλτάνος
στον πρωθυπουργό μας να του επιτρέψει
να επισκεφθεί επίσημα την Αγια-Σοφιά.
Περί των θεμάτων που συζητήθηκαν δεν

έγινε τίποτα γνωστό. Σύμφωνα δε με δι-
πλωμάτες, σε τέτοιες συναντήσεις ηγε-
τών, χωρίς την παρουσία τρίτων, π.χ. συμ-
βούλων, όχι μόνο δεν κρατούνται πρακτικά,
αλλά δεν καταγράφεται κάτι ούτε στα
απόρρητα του υπουργείου Εξωτερικών.
Οπότε δεν υπάρχει τίποτα καταγεγραμμέ-
νο για να γνωρίζουν οι διάδοχοι του Αλέ-

ξη Τσίπρα ποια ήταν η κατάληξη της τετ-
α-τετ συζήτησης για τα καίρια εθνικά μας
θέματα, με δεδομένο ότι η Άγκυρα πάντα
«παίζει» για να μας εκβιάζει ο εκάστοτε
Σουλτάνος για το πώς θα τα διαχειριστεί.
Και απ’ ό,τι έχει γίνει γνωστό, ο πρωθυ-
πουργός δεν ενημέρωσε κατ’ ιδίαν τους
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Διαβάστε στο «Π»

Οι Πρέσπες τρομάζουν το Μαξίμου

Αλληλοεκβιασμοί 
για την α΄ κατοικία

Τ
ρόμος έχει καταλάβει το Μέγαρο Μαξίμου, κα-
θώς, αντί να κοπάσουν, κλιμακώνονται οι αντι-
δράσεις του κόσμου για τη Συμφωνία με την ΠΓΔΜ.

Το αφήγημα της κυβέρνησης περί «ακροδεξιών»
που αντιδρούσαν στη Συμφωνία των Πρεσπών δεν
έπιασε, αντιθέτως γύρισε μπούμερανγκ για τον πρω-
θυπουργό –επιτείνοντας την οργή του κόσμου– και γι’
αυτόν τον λόγο μπήκε σύντομα στο συρτάρι.
Μοναδική ελπίδα για τους κυβερνώντες ήταν να ξε-

θυμάνει το θέμα με την πάροδο του χρόνου, επιτρέ-
ποντας αλλαγή του κλίματος στη Μακεδονία –κυρίως–
αλλά και στην υπόλοιπη χώρα.
Ωστόσο, φαίνεται πως λογάριασαν χωρίς τον ξενο-

δόχο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι… η Μα-
κεδονία. Τα περιστατικά αποδοκιμασίας κυβερνητικών

Η ώρα των συμψηφισμών στην ΕΡΤ μετά το λουκέτο

Τι κρύβουν οι ξαφνικές χάρες προς τον Ερντογάν; 

Φοβούνται στη ΝΔ τη χαλαρή
ψήφο στις ευρωεκλογές

Βγήκαμε από τα Μνημόνια, θριαμβολογεί η κυ-
βέρνηση. Και μετά, τι; Άλλαξε τίποτα στην κα-

θημερινή ζωή του πολίτη σε σχέση με το χθες;
Έπαψε να αγωνιά το νοικοκυριό για το πώς θα τα
βολέψει την κάθε μέρα που ξημερώνει; Σε ποιον
τομέα βελτιώθηκε η κατάσταση του εμπόρου; Εί-
δε ουρές κόσμου να περιμένουν για να αγορά-
σουν πράγματα που όλα αυτά τα χρόνια είχαν στε-
ρηθεί; 
Δυστυχώς, η οικονομική κατάσταση δεν έχει

βελτιωθεί ούτε κατά ένα χιλιοστό. Η πλειονότητα
των Ελλήνων (48%) δεν είναι σε θέση να αποτα-
μιεύσει ούτε ένα ευρώ, κατέγραψε η έρευνα που
έκανε η Pulse RC μέσα στον Μάρτιο για λογα-
ριασμό του ΕΒΕΑ. 
Το μόνο θετικό είναι ότι έχει αυξηθεί η αισιο-

δοξία για την προσωπική οικονομική κατάσταση,
ανεβαίνοντας από το 34% που ήταν στην προ-
ηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας στο 42%. 
Ακόμη, το 22% λέει ότι υπήρξαν σημαντικές

αυξήσεις τιμών, ένα δε 29% πιστεύει ότι αν μει-
ωθούν οι φορολογικοί συντελεστές θα περιορι-
στεί η φοροδιαφυγή.
Κατά των Πρεσπών 
Εξάλλου, στην ερώτηση για το αν η Συμφωνία των
Πρεσπών θα συμβάλει θετικά στις οικονομικές
σχέσεις των δύο χωρών, μόνο το 17% απάντησε
θετικά!

παραγόντων τις τελευταίες ημέρες, κα-
θώς και η ψυχρή ανταπόκριση του κό-
σμου στις ομιλίες τους έχουν προκα-
λέσει πανικό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τελευταία κρούσματα ήταν η υποδο-
χή που είχε ο Νίκος Παππάς σε Κιλκίς
και Βέροια. Αποδοκιμασίες, ύβρεις, γι-

= Όπισθεν ολοταχώς έκανε ο Αρχιεπίσκοπος, που ξαφνικά 
ανακάλυψε ότι η συμφωνία δεν είναι φερέγγυα

= Εκνευρισμός στο Μαξίμου – Κάηκε το προεκλογικό χαρτί 
για 10.000 προσλήψεις στο Δημόσιο

= Νίκη και δικαίωση για τους ιερείς

Σκοπιμότητες στην επιβεβαίωση εγγραφής μελών
Του Dr ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ  ............................... Σελ. 4

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ  ................................................ Σελ. 5

Ρήξη Φιλικής Εταιρείας με τους κοτζαμπάσηδες
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ   .................................... Σελ. 5

Η Νέα Ζηλανδία δεν είναι τόσο μακριά μας
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  .................................. Σελ. 6

Η ενδοτική, κατευναστική πολιτική προς την Άγκυρα
υπονομεύει τις περιφερειακές στρατηγικές συμμα-
χίες Ελλάδος και Κύπρου
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ  ......................................... Σελ. 7

Η ελληνική υποστήριξη των τουρκικών θέσεων στο
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ   ..................... Σελ. 10

Η ΑΠΟΧΗ απειλεί την εκλογική αναμέτρηση
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ   ................................... Σελ. 10

Η πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2019
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ..................................... Σελ. 11

Ο Σουλτάνος βρυχάται
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ   ............................. Σελ. 14

ÓÅË. 12
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Ταφόπλακα από την Ιεραρχία στη «Συμφωνία Τσίπρα – Ιερώνυμου» 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
óôη óåëίδα 12

ΔΙΠΛΗ ΗΤΤΑ 

Ο Στόλος δίνει άνισο αγώνα 
να παραμείνει αξιόμαχος!

Ισχυρός 
ο Alpha 

και το 2018

Δεν περισσεύει ούτε 
ευρώ να βάλουν στην άκρη! 

για Τσίπρα - Ιερώνυμο

Στην ακύρωση (κατάργηση)
σωρείας νομοθετημάτων

που ενέκρινε και έθεσε σε εφαρ-
μογή η σημερινή κυβέρνηση
θα προχωρήσει η ηγεσία της
Νέας Δημοκρατίας, αν μετά τις
εθνικές εκλογές αναλάβει τη
διακυβέρνηση της χώρας. Πρό-
κειται για ρυθμίσεις που αφο-
ρούν σχεδόν το σύνολο των
δραστηριοτήτων της κυβέρνη-
σης από το 2015 μέχρι και σή-
μερα. Στην Πειραιώς καταγράφουν με επι-
μέλεια τα νομοθετήματα και τις αποφάσεις

που εξασφαλίζουν την έγκρι-
ση της Βουλής και επεξεργά-
ζονται τις επιμέρους διατάξεις.
Ποιους αφορούν, αλλά κυρίως
ποιους μπορεί να… διευκολύ-
νουν ή να ευνοούν. 
Στην κορυφή της λίστας βρί-

σκονται οι ρυθμίσεις που έχουν
να κάνουν με τη διασφάλιση
(περιφρούρηση) της δημόσιας
ασφάλειας αλλά και αυτές που
σχετίζονται με την απονομή της

δικαιοσύνης. Η διαπίστωση στην οποία
έχουν καταλήξει τα στελέχη της Νέας Δη-

μοκρατίας είναι ότι σχεδόν συστηματικά η
κυβέρνηση στη διάρκεια της θητείας της
προώθησε ρυθμίσεις που, αντί να αντιμε-
τωπίζουν τα φαινόμενα παραβατικότητας
και παρανομίας, στην ουσία –με την άμ-
βλυνση των ποινών– ενθαρρύνουν τις έκνο-
μες πράξεις. Αποκορύφωμα, οι αλλαγές
στον Ποινικό Κώδικα που προωθεί το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, οι οποίες έχουν προκα-
λέσει τις έντονες αντιδράσεις και του δι-
καστικού κόσμου (Ένωση Εισαγγελέων). 

«Όλες αυτές οι ρυθμίσεις θα επανεξε-
ταστούν και αρκετές από αυτές θα ακυ-

Σε ξήλωμα των «χαριστικών» νόμων 
θα προχωρήσει ο Μητσοτάκης

Αν κερδίσει τις εκλογές

=Πρώτος στη λίστα είναι ο «νόμος Παρασκευόπουλου»
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644.790 οικογένειες 
είχαν μηδέν 

εισόδημα το 2017!

4ΣΕΛ. 11

Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο…

ÓÅË. 7

= Ενώ δεν περνάει μέρα που να μην απειλεί, εμείς του χαρίζουμε κοιτάσματα 

Βούλιαξαν τα εισοδήματα 
μέσα σε 4 χρόνια!

Εξαργυρώνονται τα γραμμάτια

4ΣΕΛ. 12

=Χρειάζεται 1 δισ. ευρώ για τις άμεσες
λειτουργικές ανάγκες των τριών Όπλων

4ΣΕΛ. 12
4ΣΕΛ. 10

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

=Όπου πάνε οι υπουργοί συναντούν     
τεράστιες αντιδράσεις

= Το 45% όσων ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ 
διαφωνεί με τη συμφωνία

=Μέχρι 5.000 ευρώ εισόδημα 
είχαν 1.825.165 φορολογούμενοι
=Σε 4 χρόνια η μεσαία τάξη 

έχασε 2,4 δισ. ευρώ

Εκτός ρύθμισης οι 3 
στους 4 οφειλέτες!

Δεν τραβάνε οι υποψήφιοι
του ΣΥΡΙΖΑ στους δήμους

Σφυροκόπημα καθηγητών κατά
της συμφωνίας των Πρεσπών

4ΣΕΛ. 11

4ΣΕΛ. 10

=Ξεκινούν εκστρατεία για να σηκωθεί 
ο κόσμος από τους καναπέδες

=Σάλος από την τροπολογία Κουντουρά

Για ποιον λόγο η κυβέρνηση ζήτησε
την παραίτηση τριών στελεχών 
του «Πράττω» από το υπ. Εξωτερικών;

κό
κ

Οι ελληνικές ψευδαισθήσεις
για τις προθέσεις του Ερντογάν
=Και τα λάθος μηνύματα της Αθήνας

4ΣΕΛ. 6

Αυτός ήταν 
ο Θανάσης τους...

Οκόσμος ξέρει να
εκτιμά και να α -

ναγνωρίζει τους αν-
θρώπους που τιμούν
την αποστολή τους
και, σε όποιο πόστο κι
αν βρεθούν, προ-
σφέρουν, βοηθούν
χωρίς να προσδοκούν
α νταλλάγματα.
Ένας από αυτούς

ήταν ο Θανάσης Γιαν-
νακόπουλος, που την περασμένη Τρίτη απο-
χαιρέτισε τούτο τον κόσμο και πήγε να συ-
ναντήσει τον αδελφό του τον Παύλο, που μια
ζωή ήταν πάντα μαζί. Στη δουλειά τους, τη
ΒΙΑΝΕΞ, που προσφέρει ζωή, αλλά και στον
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