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Ποιους έχει προγράψει 
ο Μητσοτάκης

Γράφουν σήμερα στο «Π»
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Επιστροφή στα «χρυσά συμβόλαια» στην TV

Κοινωνική έκρηξη 
θα φέρουν οι πλειστηριασμοί

= Εκεί θα κατασκευαστούν δομές για τη μόνιμη παραμονή των μεταναστών

Απολιγνιτοποίηση με βιασύνη, 
χωρίς διάλογο και χωρίς σχέδιο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ  .................................. Σελ. 4

Ο κ. Σταϊκούρας και η πρώτη φορά Αριστερά
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ .......................................... Σελ. 5

Οδηγούμαστε στον «ενταφιασμό» των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Ελλάδας στη θάλασσα
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ .................. Σελ. 6

Παροξυσμός τουρκικής επιθετικότητας και παρά-
φωνες κραυγές ενδοτισμού στην Αθήνα
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ   ................................. Σελ. 7

Η μάχη για τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ .......................... Σελ. 8

Κι όμως, υπάρχουν άνθρωποι…
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ  .............................. Σελ. 9

Εργατικές κινητοποιήσεις για Ασφαλιστικό – 
κατοικία και η γαλλική εμπειρία
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ   ............................. Σελ. 12

Πώς κατάφερε η Τουρκία να αιφνιδιάσει την 
ελληνική διπλωματία με το τουρκολιβυκό σύμφωνο
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ..................... Σελ. 14

Δύο σε συσκευασία του ενός
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ............. Σελ. 14

Απολογισμός κυβερνητικού έργου στο επτάμηνο
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ  ................... Σελ. 16

Superleague 
και Euroleague σε 

μαγνητοσκόπηση στο Mega

Επένδυση 4 εκατ. ευρώ σε μυθοπλασία και τηλεπαιχνίδια από την ΕΡΤ
ΣτΕ: Ευθύνη των σταθμών 

τα δικαιώματα των κατηγορουμένων Εκτός 5G το τηλεοπτικό φάσμα!

Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε στην τελι-
κή ευθεία προς τη Χάγη. Τη σφραγίδα

έβαλαν οι συνάξεις αυτών που κινούν τα νή-
ματα για τη μοιρασιά του Αιγαίου, όπως απαι-
τεί ο νταής γείτονας, ο τούρκος Πρόεδρος
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βάζει την ατζέ ντα

και εμείς, ως φοβισμένα ανθρωπάκια, λέμε:
«Ό,τι πεις, αφέντη»...

Είναι εντυπωσιακή η... σύμπτωση (κάθε
άλλο παρά τυχαία, προφανώς θέλησαν να
στείλουν το μήνυμα ότι είμαστε... συζητήσι-
μοι) της πραγματοποίησης δύο συγκεντρώ-

σεων –σε διαφορετικούς χώρους– την εβδο-
μάδα που πέρασε από δύο... think tanks, το
ΕΛΙΑΜΕΠ και το Δίκτυο της Άννας Δια-
μαντοπούλου, όπου ήταν παρών ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο αμε-
ρικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, με θέμα την

αντιμετώπιση των τελεσιγραφικών απαιτή-
σεων της Τουρκίας με διάλογο...

Στην εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ παραβρέ-
θηκαν η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Γιώργος
Παπανδρέου, σημαιοφόροι και οι δύο της
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Χαράς ευαγγέλια... Σε 10 χρόνια, δεν
θα χωράει στην τσέπη του συνταξι-

ούχου η σύνταξη που θα παίρνει, αφού
ΘΑ φτάσει στα 1.000 ευρώ. Με βάση δε
τους υπολογισμούς για την αύξηση του
προσδόκιμου ζωής, οι μελλοντικοί συν-
ταξιούχοι μπορούν να κάνουν... όνειρα
τρελά, αφού το 2070 (και ολογράφως,
δύο χιλιάδες εβδομήντα, για να μην υπάρ-
ξει καμιά παρανόηση και πέσουν έξω οι

Κάνει πίσω η κυβέρνηση μετά τον ξεσηκωμό των νησιών

Ησημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη,
όπως και η προηγούμενη του Τσί-

πρα, δείχνει ικανοποιημένη που η ανερ-
γία έχει πια σταθεροποιηθεί γύρω στο
16,6%, αρκετές μονάδες, δηλαδή, κά-
τω από κει που ήταν στα... πέτρινα μνη-
μονιακά χρόνια, όταν η πραγματική
ανεργία είχε ξεπεράσει το 35%.
Τώρα υπάρχει ένας εφησυχασμός,

αν και η ανεργία σταθεροποιείται σε
υψηλά ποσοστά, τριπλάσια από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο. 
Και οι αρμόδιοι κλείνουν τα μάτια

στο ότι το 85% των ανέργων είναι άν-
θρωποι που δεν έχουν κάνει ούτε ένα
μεροκάματο για διάστημα 12 έως 48
μηνών, άνθρωποι που είναι 100%
άνεργοι, και μάλιστα μακροχρόνια, χά-

νοντας όχι μόνο τις δεξιότητες (ικα-
νότητες) που είχαν αλλά και τη ζωή
τους...
Για αυτόν τον κόσμο ΚΑΝΕΙΣ δεν

μιλάει... Σαν να έχουν πεταχτεί στον
Καιάδα... Κύριε Μητσοτάκη και κύ-
ριε Τσίπρα... Είναι σαν να μην υπάρ-
χουν για εσάς...

===

Το 85% των ανέργων 
δεν κάνει ούτε μεροκάματο...

Το 2030 η σύνταξη 
θα πάει στα 1.000 ευρώ 

από 807 ευρώ 
που είναι σήμερα! 

= Η Βουλή αποφασίζει για την προστασία της πρώτης κατοικίας
= Υπόγραψε τώρα για να σώσεις το σπίτι σου, στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ - «Στο κόκκινο» Καραμανλής, Σαμαράς και Ντόρα

= Με συνοδούς Σημίτη, Παπανδρέου, Ντόρα, Διαμαντοπούλου και όλη τη γνωστή παρέα του ΕΛΙΑΜΕΠ, με πρώτο τον Θ. Ντόκο, σύμβουλο του πρωθυπουργού, που
είναι σημαιοφόρος της συνεκμετάλλευσης – Χρ. Ροζάκης: Θα πρέπει να δώσουμε και κάτι! = Ύμνοι του αμερικανού πρέσβη για το Δίκτυο της Διαμαντοπούλου...
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Τ
ο δίχτυ προστασίας στους προστα-
τευόμενους μάρτυρες που έριξε ο
αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος άνοιξε τον
δρόμο για την κατάθεση ενός από τους
δύο προστατευόμενους μάρτυρες, του
επονομαζόμενου «Μάξιμου Σαράφη»,
εφόσον γίνουν δεκτοί οι όροι που ο ίδιος
έθεσε. Ο αντεισαγγελέας αναφέρεται στην
υπουργική απόφαση περί προστασίας
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.
Ωστόσο, η ίδια υπουργική απόφαση

ορίζει ότι τεχνικά μέσα χρησιμοποιού νται
«όταν το προστατευόμενο πρόσωπο εξε-
τάζεται ενώπιον των Αρχών και κρίνεται
αναγκαία η χρήση τους». Από καμία διά-
ταξη του νόμου δεν προκύπτει το δικαίωμα
του μάρτυρα να επιλέγει ο ίδιος τον τρό-
πο κατάθεσής του.
Έτσι, σε θέατρο του παραλόγου εξε-

λίσσεται η κατάθεση στην Προανακριτι-

κή Επιτροπή της Βουλής δύο μαρτύρων
που έχουν χαρακτηρισθεί προστατευό-
μενοι. Ακόμη και οι ίδιοι οι μάρτυρες, με
τις κεκαλυμμένες επωνυμίες «Μάξιμος
Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», δεν

έχουν την ίδια γραμμή. Ο μεν πρώτος,
μετά την έκδοση εντάλματος για βιαία
προσαγωγή, εμφανίστηκε μόνος του στη
ΓΑΔΑ και δήλωσε ότι δέχεται να καταθέ-

Σε θέατρο του παραλόγου εξελίσσεται 
η κατάθεση των προστατευόμενων μαρτύρων
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=Υπομονή… Τι είναι δέκα χρόνια;

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ Τρίβει τα χέρια του ο Ερντογάν... 

Μας σέρνουν στη Χάγη με τη θηλιά στον λαιμό! 

ΣΕ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ 

= Άνοιξε ο δρόμος για την κατάθεση του «Σαράφη» στην Προανακριτική Επιτροπή

Άμεση ανάγκη η θέσπιση δικαστικής διαμεσολάβησης για να μην είναι απροστάτευτος ο δανειολήπτης

Σημεία (και τέρατα) των καιρών
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Ο Τσίπρας προχωρεί 
στον δρόμο που έχει χαράξει

Σåëίδα 12

Αυτό κι αν είναι… μεγάλη είδηση

Στο Μέγαρο Σταθάτου 
μετακόμισε η κυρία 

Αικ. Σακελλαροπούλου! 
Ηεν αναμονή Πρόεδρος της Δημοκρατίας κυ-

ρία Αικατερίνη Σακελλαροπούλου έχει με-
τακομίσει εδώ και αρκετές ημέρες και διαμένει
στο Μέγαρο Σταθάτου μέχρι τις 13 Μαρτίου, οπό-
τε λήγει η θητεία του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου.
Ήδη στο Μέγαρο Σταθάτου έχει εγκατασταθεί

πλήρης αστυνομική δύναμη για την προστασία
της κυρίας Σακελλαροπούλου, στην οποία έχουν
διατεθεί αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις της. 

Αποκάλυψη 

Θα βάλει όριο ηλικίας
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2Μητσοτάκης: Δεν θα κάνω ήρωα τον Τσίπρα

Η «μοιρασιά» του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου 
που επιδιώκει η Τουρκία και ο στρουθοκαμηλισμός περί Χάγης

4ΣΕΛ. 6

Με τους «53» να δίνουν μάχη χαρακωμάτων

Με τη Φώφη να επιμένει στην αυτόνομη πορεία

Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη
Σε κατάσταση ισορροπίας το
Ασφαλιστικό μέχρι το 2070!
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Προβλήματα
και γκρίνιες
στο ΚΙΝΑΛ

Η μεσαία τάξη, η χαμένη
από την υπερφορολόγηση!

4ΣΕΛ. 13

=Απαιτείται σοβαρότητα από όλους και προς όλους

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι ο δανει-
σμός της Ελλάδας με αρνητικό επιτό-

κιο αποδεικνύει πως η ελληνική οικονομία
βγήκε στο ξέφωτο και πλέον η ανάπτυξη
παίρνει τα πάνω της και πάμε για μείωση
των πλεονασμάτων, όπου είναι ψηλά ο πή-
χης που μας έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Την ίδια ώρα, όμως, οι απλήρωτοι λο-

γαριασμοί στη ΔΕΗ έχουν φτάσει στα 2,7
δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι τα νοικοκυριά
δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το ρεύμα,
ενώ 4.000.000 χρωστάνε κοντά στα 104

2,7 δισ. ευρώ 
οι απλήρωτοι 
λογαριασμοί 
στη ΔΕΗ! 
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=Και όποιος θέλει ακολουθεί




