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Ανησυχία στην ΕΡΤ 
για την επόμενη μέρα

Μάχη για τον νέο φορέα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων

 

Και ξαφνικά θυμήθηκαν
οι πολιτικοί μας τις γερ-

μανικές αποζημιώσεις. 
Την πρωτοβουλία είχε η κυβέρνηση. Τις

έβγαλε από το... σακί, όπου κόντευαν να... σα-
πίσουν. Κατά... σύμπτωση, έναν μήνα πριν
στηθούν οι κάλπες για τις ευρωεκλογές. Στην

ιδέα που είχε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας προσχώρησε και ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτά-
κης, όπως και η πρόεδρος του Κινήματος
Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, ο γενικός γραμ-

ματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο
πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λε-
βέντης και της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχα-
λολιάκος. Όλοι, σχεδόν, στην καρδιά του με-
γάλου αυτού εθνικού μας θέματος: Να πληρώσει

η Γερμανία για τις τεράστιες καταστροφές που
προκάλεσαν στην Ελλάδα τα χιτλερικά στρα-
τεύματα και για τις χιλιάδες ανθρώπινες ζωές
που χάθηκαν... Είτε με το περίστροφο στον
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Διαβάστε στο «Π»

«Πάγωσαν» οι 120 δόσεις 
για τις οφειλές στην Εφορία!

Ποντάρουν στον Τσίπρα

Μας δουλεύουν οι... εταίροι μας.
Υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα

Μνημόνια, ότι κάναμε τη... θητεία μας
στα κάτεργα, όμως κάθε άλλο παρά...
απελευθερωθήκαμε. Η κυβέρνηση δεν
έχει καν το δικαίωμα να προχωρήσει
χωρίς το ok των περιβόητων «θεσμών»
στη ρύθμιση σε 120 δόσεις των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων και
ελεύθερων επαγγελματιών στην Εφο-
ρία, οι οποίες… αισίως έχουν ξεπερά-
σει τα 100 δισ. ευρώ.
Είχε ανακοινωθεί ότι τη Μεγάλη Τρί-

τη θα ψηφιζόταν στη Βουλή το σχετι-
κό νομοσχέδιο, αλλά ξαφνικά εξαφα-
νίστηκε και ούτε λαλιά από το υπουργείο
Οικονομικών. Προφανώς, οι «θεσμοί»

έχουν αντιρρήσεις και το μπλόκαραν. 
Στο μεταξύ, συνεχίζεται κάθε μέρα

ο χορός των κατασχέσεων και των πλει-
στηριασμών.
Μάλιστα, είχε... διαρρεύσει από το

Μαξίμου ότι η πληρωμή σε δόσεις των
οφειλών στην Εφορία θα συνοδευό-
ταν από «κούρεμα» των προσαυξή-
σεων και των προστίμων, τελικά όμως
οι «θεσμοί» έβγαλαν απαγορευτικό,
γιατί θέλουν να βάλουν χειρότερους
όρους, στους οποίους πολύ λίγοι από
τους οφειλέτες θα μπορούν να αντα-
ποκριθούν.
Με αποτέλεσμα το Δημόσιο να μην

εισπράττει και οι οφειλέτες να μη βλέ-

Η ΕΣΗΕΑ πάει για εκλογές και βγήκαν... μαχαίρια

Στον αέρα η εφαρμογή 
της Συμφωνίας των Πρεσπών

Είναι το λιγότερο περίεργο να έχει φτάσει η διε-
ρεύνηση του «σκανδάλου Novartis» στο ση-

μείο να ζητήσει η αρμόδια Εισαγγελέας Καταπο-
λέμησης της Διαφθοράς κυρία Τουλουπάκη την
άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων, του Ανδρέα
Λοβέρδου και του Άδωνη Γεωργιάδη, και να μην
έχει κληθεί από τους ανακριτές ο βασικός πρω-
ταγωνιστής της υπόθεσης, ο μέχρι πρότινος αντι-
πρόεδρος της Novartis Κωνσταντίνος Φρουζής,
να καταθέσει αν και σε ποιους πρώην υπουργούς
Υγείας έδωσε λεφτά, όπως έχει γραφτεί.
Είναι το κεντρικό πρόσωπο αυτής της ιστορίας,

που ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις, όμως από
τον Φεβρουάριο του 2018, 14 μήνες τώρα, δεν
έχει κληθεί να καταθέσει, παρότι το έχει ζητήσει

=Γιατί καθυστερούν να βγάλουν αποφάσεις και παραπονούνται οι επενδυτές
=Στήνουν έναν εξωδικαστικό μηχανισμό για τις επιχειρήσεις και άλλον 
για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία

Χωρίς σχέδιο και ελπίδα
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ  ...................................... Σελ. 2

Η κρισιμότητα των φετινών δημοτικών εκλογών
Της ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ........................... Σελ. 4

Γερμανικές αποζημιώσεις: Η ώρα της πράξης!
Του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ  .............................. Σελ. 5

Εμείς και η ΕΕ: Από λαμπρό αστέρι σε παρία
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ  ................................................ Σελ. 5

Βαθμιαία και σταθερή η στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  .................................. Σελ. 6

Κρίση στις σχέσεις Άγκυρας – Ουάσινγκτον 
και οι ελληνο-τουρκικές σχέσεις
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ   ........................................ Σελ. 7

Ποιος θα μιλήσει για τους νεόπτωχους;
Της ΝΙΚΗΣ ΤΖΑΒΕΛΑ   .............................................. Σελ. 8

«Ανταρσία» στα Εξάρχεια
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ   .................................... Σελ. 10

Οι ευρωεκλογές και η Ελλάδα
Του ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΑ   ................................................ Σελ. 11

Προλετάριοι όλης της χώρας (πρώην μικρομεσαίοι),
ξεσηκωθείτε!
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΥ  ............................. Σελ. 12

Τα έθνη χάνονται χωρίς τη γλώσσα τους
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ .................................... Σελ. 12

Το νεφελώδες Κέντρο
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ............................... Σελ. 12

182.694 λουκέτα σε οκτώ χρόνια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις! óå
ë.
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Aποκάλυψη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 7

Εκτόξευση 
εκατομμυρίου 
με… ΑΝΤ1

Για ποιον λόγο δεν έχει 
κληθεί να καταθέσει το κύριο 
πρόσωπο του «σκανδάλου
Novartis», ο κ. Φρουζής;

Όλα τα είχε ο Αλέξης Τσί-
πρας, ο Πετσίτης τού έλει-

πε για να κάνει καρέ του άσου.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχει
κλέψει τα περισσότερα πρω-
τοσέλιδα, δικαιολογημένα,
από τη στιγμή που παραλίγο
να απευθύνει διάγγελμα από
το πρωθυπουργικό πόντιουμ
του Μαξίμου. 
Και τώρα ο Μανώλης Πε-

τσίτης έχει γίνει φίρμα με όλα
αυτά που βγαίνουν στον αέρα (ΔΕΠΑ, Κύ-
προς, Βενεζουέλα κ.λπ.), με τους κολλη-
τούς του –υπουργούς και γραμματείς– να
κάνουν ο ένας μετά τον άλλο ότι δεν τον
ξέρουν! Πρώτος ο Νίκος Παππάς αλλά και

ο Τζανακόπουλος, με πιο κά-
θετο τον Σκουρλέτη («ο κόσμος
θέλει να δοθούν απαντήσεις»,
είπε) και ακολουθούν και άλ-
λοι πολλοί (Μουζάλας κ.λπ.).
Μόνο το... «απεταξάμην τον Σα-
τανά» δεν είπαν. Σαφέστατη
ήταν και η διαφοροποίηση του
αντιπροέδρου της Βουλής και
βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
Γιώργου Βαρεμένου, ο οποίος
είναι γνωστός για τους χαμη-

λούς τόνους του σε όλες τις τοποθετήσεις
του. Σε ραδιοφωνική του παρέμβαση είπε
πως «οτιδήποτε χρήζει διαλεύκανσης, πρέ-
πει να διαλευκανθεί». Αντίθετα, ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας τον... απάλλαξε

στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 στον Νίκο
Χατζηνικολάου, λέγοντας: «Όταν ρωτάμε
τη ΝΔ για πραγματικά σκάνδαλα, λέει…
Πετσίτης». Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει
σκάνδαλο Πετσίτη, πρόκειται για σκανδα-
λολογία», βγάζοντας έτσι και την απόφα-
ση. Τη... σκυτάλη πήρε η επικεφαλής της
Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντο-
πούλου, η οποία σε συνέντευξή της είπε:
«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρό-
κειται για πρόσωπο που εκτελούσε εντο-
λές και αποστολές των Τσίπρα και Παππά». 
Την τιμή του πολιτικού κόσμου προστά-

τευσε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γνω-
στός για τη μετριοπάθειά του και τις εύ-
στοχες παρεμβάσεις του, μακριά από

Κανείς δεν είναι υπεράνω υποψίας 
και πολύ περισσότερο ο κύριος Πετσίτης...
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4ΣΕΛ. 6

Κίνημα Αλλαγής: 
ΟΧΙ χαλαρή ψήφος 
στις ευρωεκλογές

4ΣΕΛ. 10

κό

Χάθηκαν 27 δισ. ευρώ 
και 390.000 ελεύθεροι

επαγγελματίες!
Δεν έχει τελειωμό των Μνη-

μονίων η σκάλα... Μέχρι τώ-
ρα οι απώλειες έχουν ξεπεράσει
και εκείνες των... βομβαρδισμών
της Κατοχής. Και μόνο το ότι από
1.000.000 επιτηδευματίες – ελεύ-
θερους επαγγελματίες που υπήρ-
χαν το 2010, σύμφωνα με τα στα-
τιστικά στοιχεία, σήμερα έχουν
απομείνει 610.000 αποκαλύπτει
την εικόνα της κόλασης. 
Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλ-

λη είναι το ότι αυτά τα μαρτυρι-
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= Αντί να κάνετε ρηματικές διακοινώσεις, που από το ένα αυτί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν...

• Και σε άγρια επίθεση κατά Μητσοτάκη • Κλάταρε η Προοδευτική Συμμαχία – Δεν έφερε κόσμο

Ψάχνουν την ανάκαμψη με παροχές σε όλους ÓÅË. 8ÓÅË. 10

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Κρίσιμες προεδρικές εκλογές στα Σκόπια

Βέτο έβαλαν οι... «θεσμοί» 

4ΣΕΛ. 8

Γιατί δεν πάτε, Αλέξη, Κυριάκο και Φώφη, στη Μέρκελ 
να της ζητήσετε εδώ και τώρα τις γερμανικές αποζημιώσεις; 

ΒΑΖΟΥΝΧΕΡΙ
και στα δικαστήρια

= Το «κούρεμα» των προστίμων και των προσαυξήσεων στις οφειλές 
στα ασφαλιστικά ταμεία θα το πληρώσουν οι... συντάξεις! 

Επιδότηση των μισθοδοτούμενων θέσεων εργασίας στις πανελλαδικές εφημερίδες

Οι θεσμοί αλλάζουν άρον-άρον το Πτωχευτικό Δίκαιο – Στα σκουπίδια ο φιλολαϊκός ν. Κατσέλη

Φοβίζει το Μαξίμου 
η άγρια κόντρα 

Καμμένου – Κοτζιά

Σφάζονται κυβέρνηση –
ΝΔ στην... ποδιά
του Μαρινάκη

Μήνυμα Μητσοτάκη με πολλούς αποδέκτες

- «Όσοι κάνουν σχέδια για μεγάλο συνασπισμό, θα μείνουν με τα σχέδια»

4ΣΕΛ. 8

7,2 δισ. ευρώ και 17.429
εργαζόμενοι το κόστος 
των 3.222 πτωχεύσεων!

Από ρεκόρ σε ρεκόρ πάμε...
Πρωτιά και στις πτωχεύσεις. Τη δεκαετία

2008 – 2017 τα λουκέτα λόγω πτώχευσης έφτα-
σαν στα 3.222! Και το κόστος από τα… κανό-
νια ήταν πάνω από 7,2 δισ. ευρώ και 17.429
εργαζόμενοι. Στα θύματα εντάσσονται και οι
προμηθευτές και οι πιστωτές των εταιρειών.
Το 2011 σημειώθηκε ρεκόρ δεκαετίας, δε-

δομένου ότι έγιναν 474 πτωχεύσεις, από τις
οποίες το 50% καταγράφηκε σε εμπορικές
εταιρείες. Συνολικά στη δεκαετία κηρύχθηκαν
σε πτώχευση 1.612 κεφαλαιουχικές εταιρεί-
ες, 1.176 ατομικές, 424 προσωπικές (ομόρ-
ρυθμες και ετερόρρυθμες) και 10 εταιρείες άλ-
λων νομικών μορφών.
Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες εταιρεί-

ες που πτώχευσαν δραστηριοποιούνταν στο
εμπόριο, χονδρικό και λιανικό.

Οι ίδιοι 
οι δικαστές
πρέπει να 

υπερασπιστούν 
την ανεξαρτησία τους

Μήνυμα Παυλόπουλου με νόημα

= Και να μην υπολογίζουν την πορεία
τους ανάλογα με τις πολιτικές αλλαγές

= Ο διχασμός της Δικαιοσύνης 
σπέρνει ζιζάνια 4ΣΕΛ. 4

= Τα «όργια» που έγιναν στο ΥΠΕΞ 
δεν έχουν προηγούμενο, 
λέει ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ

= Κοτζιάς: Είσαι εθνικός 
συκοφάντης

= Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ


