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Πώς έκλεισε 
το Mega

«Καμία συμφωνία με τους εκδότες», λέει η ΕΣΗΕΑ!

Πραγματικό συναγερμό για το αύ-
ριο της χώρας μας χτυπάει η έρευ-

να για το δημογραφικό που πραγμα-
τοποίησε το ΡΕΥΜΑ, ο πρόεδρος του
οποίου Θανάσης Σκορδάς (πρώην
υφυπουργός) επισήμανε την υπαρ-
ξιακή απειλή που συνιστά το δημο-
γραφικό για τη χώρα μας. 
Σε εκδήλωση που έγινε σε κε ντρικό

ξενοδοχείο, ο Αναστάσιος Λαυρέν-
τζος  παρουσίασε τη μεγάλη πτώση
των γεννήσεων κατά τη δεκαετία του
’80 δείχνοντας πίνακες με τις πυρα-
μίδες των ηλικιών στην Ελλάδα από
το 1961, με προβολή έως το 2050,
ώστε να φανεί διαχρονικά το μέγε-

θος του δημογραφικού μας ελλείμ-
ματος. Η πρόβλεψη του κ. Λαυρέν-
τζου είναι ότι το 2050 το ένα τρίτο του
ελληνικού πληθυσμού στη χώρα μας
θα είναι άνω των 65 ετών. 
Μεταξύ των μέτρων που πρέπει

να ληφθούν για να ανατραπεί η πο-
ρεία της πληθυσμιακής συρρίκνω-
σης της χώρας μας είναι οι φορολο-
γικές απαλλαγές, η επιδότηση των
ελληνίδων μητέρων, η σύνδεση των
συντάξεων με τον αριθμό των τέκνων
του συνταξιοδοτούμενου, η παροχή
κινήτρων για την πρόσληψη τρίτε-
κνων και πολύτεκνων γονέων, όπως

Μπλακ άουτ στην ενημέρωση με τη βούλα του ΣτΕ!

 

Ποια ανάκαμψη της οικονομίας; Ποια απε-
λευθέρωση από τα δεσμά των Μνημο-

νίων; Πού είδαν λεφτά στα Ταμεία των επι-
χειρήσεων; Ποια ανάσα πήραν τα νοικοκυριά,
όταν ο δικαστικός κλητήρας τούς χτυπάει
την πόρτα; Μακάρι να μην ήταν έτσι τα πράγ-
ματα. Να είχε ξαναρχίσει να χαμογελάει ο
Έλληνας. Να τα έβγαζε πέρα η νοικοκυρά.
Να μην ευημερούσαν οι αριθμοί μόνο στα
χαρτιά, με τους ανθρώπους να δυστυχούν,

όπως θα έλεγε σήμερα ο Γεώργιος Παπαν-
δρέου. 
Ακόμη και οι αριθμοί, όμως, μόνο μαυρί-

λα φέρνουν. Δεν αφήνουν κανένα περιθώ-
ριο να πεις ότι ξημερώνει... Να δεις κάποια
ηλιαχτίδα... Πώς να δεις όταν ΚΑΘΕ ΩΡΑ γί-
νονται 19 (δεκαεννέα) κατασχέσεις τραπε-

ζικών λογαριασμών από την Εφορία, όπως
λέει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ); Τι άλλο δείχνει αυτό πέρα από την
ωμή πραγματικότητα, ότι δεν περισσεύει τί-
ποτα στο Ταμείο της επιχείρησης μετά την
πληρωμή των προμηθευτών, των εργαζο-
μένων, του ενοικίου και των λογαριασμών

(φως, νερό και τηλέφωνα)... Αν είχε λεφτά
ο μαγαζάτορας, θα άφηνε να διασυρθεί με
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς; Τα κρα-
τάει για να πάει στα χιόνια; Στο Σεν-Μόριτς
για σκι και στις Μαλδίβες για μπάνια; 
Από τις αρχές του 2018 μέχρι το τέλος Δε-

κεμβρίου έγιναν 118.361 κατασχέσεις σε τρα-
πεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων
που χρωστάνε στην Εφορία. Και τον περα-
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Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Δεν πέρασε η εκλογή από τον λαό 
του Προέδρου της Δημοκρατίας

Οι τράπεζες συνεχίζουν τον...
χορό των πλειστηριασμών...

Μαζεύουν τώρα
τους ξεχασμένους

Μπλόκο Πατριαρχείου 
και κληρικών στη Συμφωνία

Ναι στην αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου
της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, αλ-

λά όχι στην απευθείας εκλογή του από τον λαό απο-
φάσισε η Βουλή, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να
κατηγορούν την κυβέρνηση ότι παίζει κομματικά παι-
χνίδια με τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας
και ότι έχει την πρόθεση να εργαλειοποιήσει εκ νέου
τη διαδικασία για να εξυπηρετήσει τις πολιτικές επι-
διώξεις της. 
Η άρνηση του πρωθυπουργού να διαμορφώσει ένα

ευρύ πεδίο πολιτικής συναίνεσης είχε αποτέλεσμα κρί-
σιμες διατάξεις του Συντάγματος να τεθούν εκτός της
αναθεωρητικής διαδικασίας και να μείνουν ως έχουν
για μία τουλάχιστον ακόμη δεκαετία. 
Παρά ταύτα, η Βουλή άναψε το πράσινο φως για ση-

μαντικές αλλαγές που είχε προτείνει ως επί το πλεί-
στον η κυβέρνηση σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η
αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας
από τη διάλυση της Βουλής, η θρησκευτική ουδετε-
ρότητα του κράτους, η καθιέρωση της απλής αναλο-
γικής και στις εθνικές εκλογές, η αλλαγή του νόμου
περί ευθύνης υπουργών κ.ά. Απερρίφθησαν, ωστόσο,

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Δεν θα κάτσουν ήσυχοι 
ο Ζάεφ και η παρέα του

Διάταξη στο Σύνταγμα υπέρ της κρατικής ραδιοτηλεόρασης

Τόσο καλά πάει η οικονομία, που...

19 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών την ώρα κάνει η Εφορία

• Ο σύμβουλος καπέλωσε τον υπουργό και απειλεί τους πάντες

Η επόμενη ημέρα 
με τη «Βόρεια Μακεδονία»

Καμένη γη θα παραλάβουμε,
λένε στη Νέα Δημοκρατία
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«Θεσμοί»: «Όχι» 
στις 120 δόσεις! 

Υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσι-
στων, παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει μπει σε

τροχιά εκλογών, που είναι πιθανό να διεξαχθούν
ακόμη και μέσα στην άνοιξη. Σύμφωνα με τις τε-
λευταίες δημοσκοπήσεις, οι πολίτες που δηλώ-
νουν ότι δεν έχουν αποφασίσει τι θα πράξουν στις
προσεχείς εθνικές εκλογές αγγίζουν σε ποσοστό
το 15% του εκλογικού σώματος της χώρας. Προ-
έρχονται στη μεγάλη τους πλειονότητα από τον
χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν αποστασιοποιηθεί,
καθώς είναι απογοητευμένοι από την πολιτική που
ακολουθεί το κυβερνών κόμμα. 
Το ερώτημα είναι αν οι συγκεκριμένοι θα επι-

λέξουν να απόσχουν από τις εκλογές ή θα πάνε
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Στη δεύ-
τερη περίπτωση, η επιλογή που θα κάνουν (το
κόμμα που θα ψηφίσουν) θα κρίνει ως έναν βαθ-
μό και το τελικό αποτέλεσμα. Προς το παρόν, πά -
ντως, δεν δείχνουν διατεθειμένοι να δώσουν...
συγχωροχάρτι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την ίδια στιγμή
δεν πείθονται από τον πολιτικό λόγο της Νέας Δη-
μοκρατίας και του Κυρ. Μητσοτάκη. 

οι προτάσεις για την εκλογή Προέδρου
της Δημοκρατίας από τον λαό, εφόσον
διαπιστωθεί αδυναμία της Βουλής, την
ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, την
εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης
από τη Βουλή και όχι από την κυβέρ-
νηση κ.ά. Στην ψηφοφορία που θα διε-
ξαχθεί τον Μάρτιο θα τεθούν προς ψή-

φιση έξι διατάξεις που στην πρώτη ψη-
φοφορία συγκέντρωσαν πάνω από 180
ψήφους, 12 προτάσεις Κοινοβουλευ-
τικών Ομάδων συν πέντε μεμονωμέ-
νων βουλευτών που συγκέντρωσαν
πάνω από 151 ψήφους. Πιο συγκε-
κριμένα, οι διατάξεις που εγκρίθηκαν

= Για να προσφύγει κάποιος στη Δικαιοσύνη, πρέπει να καταβάλει το 30% της δόσης
=Η επιδότηση από το κράτος δεν είναι δεδομένη

«Πρεσπικά» σημαινόμενα
Του ΛΑΟΚΡΑΤΗ ΒΑΣΣΗ ............................................ Σελ. 5

Ευρωεκλογές, εθνικές εκλογές και προεδρικές σε ΗΠΑ
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ................................... Σελ. 6

Ανεύθυνη και αυτοκαταστροφική πολιτική 
η εσπευσμένη νομιμοποίηση και ελληνοποίηση 
των παράνομων μεταναστών
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ .......................................... Σελ. 7

Συμφωνία κυβέρνησης – τραπεζών
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ........................................ Σελ. 8

Περί συνταγματικής αναθεώρησης
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ............................... Σελ. 10

Όλη η αλήθεια για τις συντάξεις χηρείας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗ............................. Σελ. 14

Η Ουγγαρία δείχνει τον δρόμο
Του ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ .................................... Σελ. 14

Οι παρενέργειες των Πρεσπών στα άλλα εθνικά θέματα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ .................... Σελ. 14

Για «εξαγορασθέντες υφυπουργούς που είναι γνωστοί
κυνηγοί της καρέκλας» λέει το Κίνημα Αλλαγής

ÓÅË. 10

=Μόνο τον Δεκέμβριο δεν πληρώθηκαν φόροι 1,2 δισ. ευρώ! 

Μητσοτάκης: Μετά τις εκλογές οι αποφάσεις για τον Πρόεδρο óå
ë.

 8

4ΣΕΛ. 11
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Το «κούρεμα» της οφειλής θα αποφασίζουν αποκλειστικά οι τράπεζες

Άσχημα τα νέα... Σε εντελώς άλ-
λη ρότα είναι οι «θεσμοί» από

αυτήν του Μαξίμου για τη ρύθμιση
της εξόφλησης σε 120 δόσεις των
ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Εφο-
ρία, οι οποίες... αισίως έχουν φτά-
σει στα 104 δισ. ευρώ. Δεν δίνουν
το πράσινο φως στην κυβέρνηση για
ένα από τα μέτρα στα οποία επεν-
δύει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας προκειμένου να αλλάξει προς
το θετικότερο το κλίμα στην Αγορά,
εν όψει και της τελικής ευθείας προς
τις εκλογές. 
Πρόκειται για ένα μέτρο που το

έχουν προαναγγείλει οι αρμόδιοι
υπουργοί, όπως και ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, κι αν οι «θεσμοί» δεν
κάνουν πίσω το κόστος θα είναι πο-
λύ μεγάλο για την κυβέρνηση. 
Το μόνο... χατίρι που κάνουν οι

«θεσμοί» στην κυβέρνηση είναι η
συναίνεση για τη ρύθμιση σε δόσεις
των ασφαλιστικών εισφορών, που
έχουν ξεπεράσει τα 33 δισ. ευρώ.
Και εδώ η απόφαση είναι για δόση
ακόμη και 50 ευρώ.

= Ο Τσίπρας κάνει τα πάντα 
για δεξιά παρένθεση

4ΣΕΛ. 6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  óôη óåëίδα 10

Χώρα γερόντων η Ελλάδα...

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η Ά ΚΑΤΟΙΚΙΑ

4ΣΕΛ. 8

Δεν αξίζει στη Χάλκη 
αποχαιρετισμός
=Έχει παγώσει ο χρόνος στο 1971
=Μόνο 15 ψυχές έχουν απομείνει…

Οι «Αρβύλες»
είχαν δίκιο…

4ΣΕΛ. 7

4ΣΕΛ. 9

=Σε ποιες αλλαγές 
στο Σύνταγμα άναψε 
πράσινο φως η Βουλή

Στο 15% 
οι αναποφάσιστοι

=Το 2050 το 1/3 του πληθυσμού θα είναι ΑΝΩ των 65 ετών! 
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= «Ναι» μόνο για 
τις ασφαλιστικές εισφορές 

Σε κοινή πορεία Φώφη – Γιώργος
Παίρνει τα πάνω του το ΚΙΝΑΛ
= Στόχος, η μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση

4ΣΕΛ. 10

«Παπανδρεϊσμός» είναι πρόθεση,
όραμα και πράξη
= Η χώρα δεν απέκτησε ουσιαστικότερη εθνική
ανεξαρτησία όση επί Ανδρέα Παπανδρέου

4ΣΕΛ. 12

Καμμένος – Βαρουφάκης 
σφάζονται για το 2015

4ΣΕΛ. 8

Του απεσταλμένου της ΕΡΤ Ν. Μελέτη

1.190.000 φορολογούμενοι 
χρωστάνε φόρο εισοδήματος 
μέχρι 3.000 ευρώ!

Από 70 μέχρι 210 ευρώ 
το επίδομα ενοικίου

Άλλη μια απόδειξη της φτώχειας, 
που δεν υποχωρεί...

4ΣΕΛ. 11

=Βγάζουν στο σφυρί «κόκκινα» δάνεια

Μιχάλης Ράπτης («Πάμπλο»):


