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Βράζει η Κοινοβουλευτική
Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας

Γράφουν σήμερα στο «Π»
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«Βάλτε λουκέτο σε κανάλια της ΕΡΤ», λέει το υπ. Οικονομικών

Υπογράψτε σήμερα και
«Σώστε την α’ κατοικία» σας

= Και θέλουν να κρύψουν την αλήθεια από τον ελληνικό λαό
= Νόμιμη η καταγραφή των συζητήσεων, λέει ο Άρειος Πάγος

100 χρόνια ελεύθερη Θράκη: Ώρα για δράση
Του ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ  ...................... Σελ. 4

Δεν γνώριζαν, δεν ήθελαν, δεν μπορούσαν
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ  ......................................... Σελ. 5

Μπορεί η Ελλάδα να ζητήσει και να περιμένει μια
ενεργή παρέμβαση των ΗΠΑ κατά των τουρκικών
προκλήσεων και απειλών;
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  ........................... Σελ. 6

Η νέα κρίση στη Συρία, το διπλό παιχνίδι Ερντογάν
και η αναγκαία επαγρύπνηση της Ελλάδος
Του Π. ΝΕΑΡΧΟΥ  ............................................. Σελ. 7

Σε τι κόσμο ζούμε;
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ ............................... Σελ. 8

Νέο πλαίσιο εξοπλισμών και Ευρωπαϊκή Άμυνα
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ........................ Σελ. 10

Όταν οι νικητές δεν μπορούν να γράψουν Ιστορία…
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ............................... Σελ. 12

Ισχυρό 
δίπολο Star 
και Alpha

Mega… κράμα «τηλεοπτικών πολιτισμών»
Κανένας ραδιοφωνικός 
σταθμός με άδεια!

= Για να ελλιμενίζεται ο Αμερικανικός
Στόλος στην Αλεξανδρούπολη

Δεν μιλάμε για τίποτα πενταροδεκάρες... αλλά
για μάτσο εκατομμύρια ευρώ! Με τροπολογία

που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου
Οικονομικών από τον υπουργό Ναυτιλίας Γ. Πλα-
κιωτάκη, παρατείνονται οι συμβάσεις παραχώρη-
σης που έχει υπογράψει κάθε Οργανισμός Λιμέ-
νος από τα 20 στα 60 χρόνια!
Ο λόγος; Δεν τον κρύβουν: Για να αυξηθούν οι

περίοδοι απόσβεσης των επενδύσεων που θα κά-
νουν υποχρεωτικά οι επενδυτές και να αποκτήσει
μεγαλύτερη αξία η παραχώρηση για τους παρα-
χωρησιούχους! 
Το... κλειδί είναι το λιμάνι της Αλεξανδρούπο-

λης, που θα είναι πλέον ο... Ναύσταθμος του Αμε-
ρικανικού Στόλου για να ελέγχει στα κρίσιμα Δαρ-

Ζητείται αναβάθμιση του ΕΣΡ από την ΕΕ

Δώρο 40 χρόνια 
κάνει η κυβέρνηση! 

Ηκατηφόρα δεν έχει τελειωμό για τούτη
τη δύστυχη χώρα, καθώς οι κυβερνήσεις

της ενδιαφέρονται μόνο για την καρέκλα,
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Ας γίνει η Ελ-
λάδα ο ζητιάνος της οικουμένης, όπως την
κατάντησαν με τον χαλκά που της πέρασαν
στον λαιμό, που παραμένει μέχρι σήμερα.
Και είναι άγνωστο πότε θα ξεφύγει η χώρα
από τα δεσμά, που έχουν την υπογραφή
ΟΛΩΝ των κυβερνήσεων. Καμία δεν τόλμη-

σε να πει στους σύγχρονους δυνάστες μας:
«Ως εδώ!».
Όλα, όμως, έχουν ένα όριο και θα το πού-

με ευθέως: ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΟΥΝ τούτη τη γη που
φέρει στην πλάτη της Παρθενώνες και δί-
δαξε πολιτισμό, με τα αποτυπώματά της να
παραμένουν και σήμερα από τη μια άκρη του

πλανήτη μέχρι την άλλη. Αυτήν τη χρυσή
κληρονομιά την πετάμε σήμερα στα «σκυ-
λιά» που γυρίζουν στη γειτονιά μας μήπως
και αρπάξουν κάποιο κόκαλο... 
Με απόφαση της κυβέρνησης, που φέρει

την υπογραφή του υφυπουργού Οικονομι-
κών Απ. Βεσυρόπουλου, αναζητούνται κα-

ταδότες, και μάλιστα με αμοιβή 10%, κλη-
ρονόμων που δεν έχουν δηλώσει την περι-
ουσία που απέκτησαν (κινητά και ακίνητα),
οπότε... δικαιωματικά ανήκει στο Δημόσιο.
Το μόνο που δεν ξεκαθάρισε ο υφυπουργός
κ. Βεσυρόπουλος είναι αν η αμοιβή θα θεω-
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Τα Μνημόνια έκαναν πολλά θαύματα...
Ένα από αυτά είναι το ότι οι 7 στους 10

Έλληνες, για την ακρίβεια το 68,3%, ζουν
κοντά στο όριο της φτώχειας. 
Συγκεκριμένα, το 12,9% έχει εισόδη-

μα κάτω από το όριο της φτώχειας και το
55,4% είναι οικονομικά ευάλωτο. 
Ακόμη, το 67% του πληθυσμού έχει

αποταμιεύσεις που δεν υπερβαίνουν το

Κυβέρνηση και κόμματα μπλοκάρουν τις αποκαλύψεις του Βαρουφάκη

Πολύ ακριβά πλήρωσε το λιανε -
μπόριο την κατάρρευση της οικο-

νομίας από το 2009 μέχρι και το 2018.
Τα λουκέτα δεν είχαν σταματημό. 
Ακόμη και σήμερα είναι στην ημε-

ρήσια διάταξη. Χάθηκαν χιλιάδες θέ-
σεις εργασίας. Και οι αποδείξεις της
καταστροφής είναι αδιάψευστες. 
Το ότι χάθηκαν 14,35 δισ. ευρώ από

το 2009 μέχρι το 2018 τα λέει όλα. Το
υπογράφει, μάλιστα, η Ετήσια Έκθε-
ση Ελληνικού Εμπορίου 2019 της Ελ-
ληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου

και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), στην
οποία επισημαίνεται και η διεύρυνση
του χάσματος μεταξύ μικρών και με-
γάλων επιχειρήσεων.
Το 2009 τα καθαρά έσοδα του λια-

νεμπορίου ήταν 49,99 δισ. ευρώ και
το 2018 μειώθηκαν στα 35,64 δισ. ευ-
ρώ, ήτοι 14,35 δισ. ευρώ λιγότερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τζίρος του
2018 (35,64 δισ.) υπολείπεται κατά 1,4

δισ. ευρώ του τζίρου του 2002, που
ήταν 37,04 δισ. ευρώ! Και αυτή η συρ-
ρίκνωση του τζίρου είχε αποτέλεσμα
να βάλουν λουκέτο 35.459 καταστή-
ματα. 
Συγκεκριμένα, από 203.217 που

ήταν το 2006, μειώθηκαν στα 167.758
το 2011. Σε μια χρονιά, μάλιστα, το
2016, ο αριθμός των καταστημάτων
μειώθηκε κατά 6%.

Βούλιαξε το λιανεμπόριο! 
Έχασε 14,35 δισ. ευρώ στα δέκα χρόνια της κρίσης 

7 στους 10 κοντά 
στη φτώχεια...

Σåëίδα 10

Λούκα Κατσέλη: Πρέπει να προβλέπεται στον νέο πτωχευτικό νόμο η δυνατότητα προσφυγής 
του δανειολήπτη στη Δικαιοσύνη και δικαιοδοσίας ανεξάρτητου δικαστή

- Από την ανικανότητα της κυβέρνησης 
να αντιμετωπίσει το Μεταναστευτικό

Χάθηκαν 17.318 
θέσεις εργασίας! 

…κληρονόμων που δεν δήλωσαν την περιουσία που απέκτησαν 
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Μ
ια απόφαση της
Ολομέλειας του
Συμβουλίου της

Επικρατείας, η οποία δη-
μοσιεύθηκε την περα-
σμένη Τετάρτη, μας προ-
βλημάτισε. Δύο οι λόγοι.
Ο ένας είναι το ότι προ-
ήδρευε η κυρία Αικατε-
ρίνη Σακελλαροπούλου,
η οποία στις 13 Μαρτίου
αναλαμβάνει Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, διαδε-
χόμενη τον κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλο. Και ο δεύτερος
το ότι η απόφαση στρέφε-
ται κατά της Εκκλησίας σε
ένα κορυφαίο θέμα για τη
συντριπτική πλειονότητα
του ελληνικού λαού, τη θρη-

σκευτική συνείδηση, που
αποτελεί κορυφαίο στοι-
χείο της ταυτότητάς του. Και
ήταν το λάβαρο του 1821...
Η υπόθεση είχε... «κα-

τηγορούμενο» την Εκκλη-
σία, η οποία είχε προσφύ-
γει στο ΣτΕ κατά του Προ- 
εδρικού Διατάγματος που
είχε εκδοθεί το 2018, επί
υπουργού Παιδείας Κων.
Γαβρόγλου (κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ), και αφαιρούσε από
την αποστολή του υπουρ-
γείου Παιδείας «την ανά-
πτυξη θρησκευτικής συ-
νείδησης». 
Εκτός της Εκκλησίας εί-

χαν προσφύγει η Ιερά Μη-

Το Συμβούλιο της Επικρατείας 
περιορίζει την εξουσία της Εκκλησίας! 

Η θρησκευτική συνείδηση είναι ο μεγάλος εχθρός...
4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 2

4ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 2

4ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 2

Η Αθήνα στις «Συμπληγάδες»
των ελληνοτουρκικών

4ΣΕΛ. 6

Στις 151.496 
οι εκκρεμείς αιτήσεις 

συνταξιοδότησης το 2019!

4ΣΕΛ. 7

Ο Μητσοτάκης στον ανασχηματισμό που έρχεται
Διώχνει τους τεχνοκράτες
και φέρνει βουλευτές

4ΣΕΛ. 8

Τσίπρας: Στο συνέδριο
θα παιχτούν όλα

=Δεν κάνει πίσω στο όνομα, στη διεύρυνση 
και στο να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζικό κόμμα

4ΣΕΛ. 10

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ Εκεί καταντήσαμε; 

Ζητάει καταδότες η κυβέρνηση, με αμοιβή 10%... 

ΠΟΙΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ 

= Με την υπογραφή της προέδρου του ΣτΕ κ. Αικατερίνης
Σακελλαροπούλου, επόμενης Προέδρου της Δημοκρατίας 

= Έβαλαν λουκέτο 35.459 καταστήματα! 

Άσχημος ήταν ο Ιανουάριος για τους ερ-
γαζομένους, με τις προσλήψεις να εί-

ναι σημαντικά λιγότερες από τις απολύσεις.
Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις ήταν 177.632
και οι απολύσεις 194.950, ήτοι 17.318 έμει-
ναν άνεργοι! Τον αντίστοιχο περσινό μήνα
οι προσλήψεις ήταν 157.141 και οι απο-
λύσεις 179.474, που σημαίνει ότι χάθηκαν
22.333 θέσεις εργασίας.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ προχωρεί σε μεγάλες κινητοποιήσεις

=Παραπαίει ο κομματικός μηχανισμός!

Ρόλο ρυθμιστή 
διεκδικεί το ΚΙΝΑΛ

4ΣΕΛ. 8

Το αυτοδιοικούμενο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει αφήσει
την κυβέρνηση να παίζει «μπάλα» μόνη της 4

σ
. 1

5

Του Σ. ΚΩΣΤΑΚΟΥ

4ΣΕΛ. 10

LNG Αλεξανδρούπολης: 
Το έργο-κλειδί για το hub 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Σε κατάσταση πολέμου 
οι κάτοικοι των νησιών

4ΣΕΛ. 12




