Όλα όσα συζητούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες

Σχέδια ανατροπής Μητσοτάκη από Δένδια
= Δεν θα φτάσει ο Κυριάκος στις εκλογές - Έχει βαλτώσει η ΝΔ

ÓÅË. 8

Έρχονται διακανονισμοί χρεών
στα ασφαλιστικά ταμεία
ÓÅË. 12
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Τι πρέπει να γνωρίζουν
υποψήφιοι και νυν συνταξιούχοι

Εκεί στο Μαξίμου δεν καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει φράγκο;

Κάντε όλη την Ελλάδα μια φυλακή να τελειώνουμε...

= Κυνηγάτε με κατασχέσεις τους μικροοφειλέτες και δεν κάνετε τίποτε για τους 69 που χρωστάνε πάνω από 100.000.000 ο καθένας και συνολικά 28,7 δισ. ευρώ!

εν ξέρουμε με ποιο σκεπτικό λειτουργούν εκεί στο Μαξίμου. Οι
Δ
αποφάσεις τους όμως δείχνουν, δυ-

στυχώς, ότι έχει χαθεί ο... μπούσουλας,
καθώς όχι μόνο έχουν την... αυταπάτη ότι λεφτά υπάρχουν, όπως έλεγε κι

ο Γιωργάκης το 2009 και τελικά μας
φόρεσε το... Μνημόνιο, αλλά πιστεύουν
και ότι οι νοικοκυραίοι και οι επιχειρηματίες έχουν λεφτά και δεν πληρώνουν γιατί είναι μπαταχτσήδες. Νομίζουν εκεί στο υπουργείο Οικονομικών

Σεβάστηκαν τα... αφεντικά
εκεί στο Eurogroup τη χώρα
μας, κύριε πρωθυπουργέ;
ία ημέρα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του
Eurogroup, όπου θα... παιζόταν το αύριο της ΕλΜ
λάδας μας και των επόμενων γενεών, τουλάχιστον μέ-

χρι το... 2060, γράψατε, κύριε πρωθυπουργέ, ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε σε δύο από τις μεγαλύτερες
εφημερίδες της Ευρώπης, τη «Le Monde» και την «Die
Welt», και σίγουρα πήρε μεγάλη δημοσιότητα, μια και
το ελληνικό πρόβλημα έχει γίνει το πρώτο πιάτο σε όλα
τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο αυτό
καταλήγατε, απευθυνόμενος στους... συνεταίρους μας,
ζητώντας τους να μην ξεχάσουν την Ελλάδα.
Σημειώνατε, κύριε Τσίπρα, τα εξής:
«Δικαιούμαστε σήμερα να ξαναφτιάξουμε τις ζωές
μας, να βρούμε εργασία, να δημιουργήσουμε εργασία και να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή οικονομική ζωή.
Έχουμε κάνει όσα οφείλουμε και συνεχίζουμε στον
ίδιο ευρωπαϊκό δρόμο. Στον δρόμο του σεβασμού
των κανόνων του κοινού μας σπιτιού. Και το ίδιο περιμένουμε από τους δανειστές μας.
Να σεβαστούν τους κανόνες που οι ίδιοι έγραψαν.
Να σεβαστούν τη χώρα μου.
Να σεβαστούν την Ελλάδα».
Η απόφαση είναι γνωστή.
Πιστεύετε, κύριε πρωθυπουργέ, ότι σεβάστηκαν τον συνεταίρο τους, την Ελλάδα;
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Παυλόπουλος:
Να παλέψουμε όλοι μαζί
για αυτήν την Ευρώπη
= Η συμφωνία, αφετηρία για οριστική
έξοδο της χώρας από την κρίση
óåë. 8

Μαύρα τα μαντάτα
για τους εργαζομένους
- Το 64% των νέων θέσεων εργασίας μέχρι
το 2024 θα είναι μερικής και εκ περιτροπής
και θα φθάσουν στο 75% μέχρι το 2055
óåë. 13

ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Και πάλι το ΚΚΕ…
Θα πρέπει σήμερα να απαντήσω στην
αντίδραση που προκάλεσε το άρθρο
μου (της 4ης Ιουνίου) για το ΚΚΕ. Η αντίδραση δεν εκδηλώθηκε από την ηγεÃñÜöåé ï
σία του κόμματος. Ήλθε από… βορράν.
ÃÅÙÑÃÉÏÓ
Και εξηγούμαι: Όλα τα άρθρα μου στο
ËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
«ΠΑΡΟΝ» έχει την καλοσύνη να αναδημοσιεύει η εφημερίδα της Καβάλας
«Νέα Εγνατία» του πολύ αγαπητού φίλου κ. Κων. Τσίγκα. Ο κ. Δημήτρης Παπατολίδης, μέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ, με ένα ολοσέλιδο κείμενο θέλησε να δώσει από
εκεί «οφειλόμενη απάντηση» σε όσα ανέφερα για τη
λαθεμένη «στρατηγική» του ΚΚΕ. Ο κ. Παπατολίδης
επιχειρεί να δικαιολογήσει τον «μοναχικό δρόμο» που
ακολουθεί το κόμμα του και αρνείται τη σκοπιμότητα
των Λαϊκών Μετώπων και οποιονδήποτε οργανωτικό
δεσμό που θα μπορούσε να δώσει ένα εύρος σε αντιμνημονιακό ξεσήκωμα.
Θα απαντήσω στα κυριότερα σημεία των «επιχειρημάτων» που επικαλείται: 1ον) Περιέργως, μπερ-

ó. 15 και16

24
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ότι με το μπαράζ των κατασχέσεων
–ακόμη και συντάξεων– που έβαλαν
μπρος, με τους πλειστηριασμούς σπιτιών και τις δεσμεύσεις λογαριασμών,
αν έχουν απομείνει μέσα τίποτε ψιλά,
αλλά και με τις μηνύσεις και την απει-

λή να βρεθούν οι οφειλέτες στον Κορυδαλλό, θα μαζέψουν τα... 94,7 δισ.
ευρώ που είναι συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 3.940.000 φορολογουμένων! Κούνια που τους κούναγε...
Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγ-
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Αφού πήραν ό,τι ήθελαν από την αποικία τους

ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ

Σοιμπλε και Σια…

= Τι κρύβεται πίσω από τα καρφιά κατά Τσίπρα και τους ύμνους για Τσακαλώτο…
= Και ξαφνικά 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πυροβολούν τον Κοτζιά, με το Μαξίμου να σιωπά…
ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 9

Κάν’ το, Αλέξη, όπως ο Μακρόν

Εδώ γίνεται ο χαμός – 7 έχει ο κάθε βουλευτής, συν αστυνομικό,
κινητό και σταθερό, αυτοκίνητο, ξενοδοχείο, γραφείο κ.λπ.

Σ

ε μέτρα κάθαρσης της δημόσιας
ζωής προχωράει άμεσα ο νέος
Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ
Μακρόν. Και ήδη παρουσίασε το
πρώτο πακέτο σημαντικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Μεταξύ των
μέτρων που εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης Φρανσουά Μπαϊρού είναι ο νέος οργανικός νόμος που
υπόσχεται μεγαλύτερη διαφάνεια
και έλεγχο στη χρηματοδότηση των
κομμάτων, καθώς και το νομοσχέδιο για τα οικονομικά των βουλευτών και των γερουσιαστών, που μεταξύ άλλων τους απαγορεύει να
προσλαμβάνουν συγγενείς τους σε
θέσεις βοηθών. Θεσπίζει, επίσης,

αυστηρό πλαίσιο για τις σχέσεις τους
με ιδιωτικές εταιρείες, ακόμη και
μετά τη λήξη της θητείας τους.
Εδώ, δυστυχώς, τίποτε δεν απαγορεύεται, πέραν του ότι έχουν... στρατιά συμβούλων, συνεργατών και
αστυνομικών. Συγκεκριμένα, κάθε
βουλευτής δικαιούται τέσσερις συνεργάτες, οι οποίοι πρέπει να είναι
αποσπασμένοι από το Δημόσιο. Μπορεί, όμως, και να αποσπάσει τρεις
δημοσίους υπαλλήλους στο γραφείο του και να προσλάβει άλλον
έναν ως μετακλητό υπάλληλο, που
θα μισθοδοτείται από τη Βουλή.
Πολλοί από τους βουλευτές προτιμούν να αποσπούν στο γραφείο

δων, και μάλιστα χρυσοπληρωμένες από τον ιδρώτα του
ελληνικού λαού, και ταυτόχρονα να έχουν και ποινική
ασυλία, την ώρα που άλλοι
καταστρώνουν σχέδια για το
πώς θα κάνουν μόνιμη αποικία τους την Ελλάδα. Και αυτά δεν είναι εικασίες ή λόγια
του αέρα. Αργά το μεσημέρι
της περασμένης Παρασκευής
βγήκε ο... συμπέθερός μας,
ο υπουργός Οικονομικών της
Ισπανίας Λουίς ντε Γκίντος,
και τελεσιγραφικά ΑΠΕΙΛΗΣΕ την κυβέρνηση ότι «εάν
δεν χορηγηθεί αμνηστία στα
ξένα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ, τα

Οι 6 κρίσιμες ημερομηνίες
= Όπου θα κριθούν η έξοδος στις αγορές,
η ρύθμιση του χρέους και η συμμετοχή
στην ποσοτική χαλάρωση
óåë. 14

Μονομαχία στη Βουλή
Τσίπρα – Μητσοτάκη
óåë. 8

= Μπηχτή Βενιζέλου: Το πρόγραμμα
είναι γραμμένο στο πόδι
óåë. 14

= Δεν πρόλαβε να απειλήσει ο ισπανός υπουργός Οικονομικών ότι θα μπλοκάρει τη δόση και έσπευσε αμέσως η
κυβέρνηση να δηλώσει ότι θα δοθεί αμνηστία στα τρία μέλη του ΤΑΙΠΕΔ που είναι ξένοι!
με τους τρεις εμπειρογνώμονες του ΤΑΙΠΕΔ να διευθετηθεί άμεσα και αποτελεσματικά. Δεν υφίσταται
κανένας λόγος ανησυχίας»!
Ό,τι διατάξετε...
Αυτή είναι η νομιμότητα
που πρεσβεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι,
όμως, μόνο αυτό που δείχνει
ωμά ποιου είδους κυριαρχία
έχει απομείνει στη χώρα μας.
Το παραδέχθηκε και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή για τα 140
προαπαιτούμενα είπε: «Εμείς
απέναντι στην επιτροπεία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να
την (...) αμβλύνουμε. Στείλαμε γράμματα στους θεσμούς,

óåë. 14

Διχάζει η παρουσία του Σημίτη
στο Συνέδριο της ΔΗΣΥ
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οποία προέρχονται από την
Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβακία, ενδεχομένως (!) να
μπλοκάρουμε την εκταμίευση της δόσης»!
Ωμός εκβιασμός, ο οποίος υποκρύπτει την ποινική
κάλυψη των εν λόγω κυρίων
για παρανομίες κατά την πώληση φιλέτων του κράτους
για ίδιον όφελος. Εκβιασμός
στον οποίο αυθωρεί και παραχρήμα υπέκυψε η κυβέρνηση. Με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου
καθησυχάζει τον ισπανό υπουργό: «Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι
είναι απαραίτητο προκειμένου, στο πλαίσιο της έννομης
τάξης και της δικαιοκρατίας,
το θέμα που έχει προκύψει

Ο Τσίπρας ψάχνει για
συναίνεση, κατόπιν όμως εορτής…
= Εκεί στοχεύουν οι συναντήσεις
με τους πολιτικούς αρχηγούς

= Ο αρχηγός της ΝΔ κατηγορεί τον
πρωθυπουργό ότι υποθήκευσε το μέλλον
της χώρας για τα επόμενα 50 χρόνια

Ποια κυριαρχία; Προτεκτοράτο είμαστε...
ελικά, όλοι τρέχουν να αρΤ
πάξουν ό,τι μπορέσουν.
Να πάρουν θέσεις μπόση-

Στο τραπέζι
ο ανασχηματισμός

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Ο γάλλος Πρόεδρος απαγορεύει στους βουλευτές και στους γερουσιαστές
να προσλαμβάνουν συγγενείς τους σε θέσεις βοηθών

που θέλουν ακόμα και μικροεπιτήρηση, όχι δηλαδή
μόνο για τα μεγάλα ζητήματα αλλά και για τα μικρά»!
Για άμβλυνση ικετεύει ο
Τσακαλώτος, όχι για κατάργηση...
Άλλοι δύο ξένοι...
Να σημειώσουμε ότι πριν από
μία εβδομάδα βάλαμε καπέλο άλλους δύο ξένους, αυτήν τη φορά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
το γνωστό ως ΤΧΣ. Τον δρα
Μάρτιν Τζούρντα στη θέση
του διευθύνοντος συμβούλου και τον κ. Ερίκ Τουρέ ως
αναπληρωτή διευθύνοντα
σύμβουλο.
Εισάγουμε ξένους και εξάγουμε Έλληνες με πτυχία...

Νέα ομάδα αναλαμβάνει τα ηνία στην ΕΡΤ Καυτό
Mega: Αναμένοντας τους μετόχους καλοκαίρι
Ασφυξία στον Πήγασο Δεύτερη προσπάθεια για προεδρείο στην ΕΣΗΕΑ για τα media
ÄéáâÜóôå óôéò

ματικότητα. Αν υπήρχαν λεφτά, όλο
και κάποια θα είχαν μαζέψει από τις
906.101 κατασχέσεις που έχουν γίνει.
Και αυτό το βλέπει ο καθένας αν ρίξει
μια ματιά στη διαδρομή της... γέννησης

Πνιγμένα στα χρέη νοικοκυριά
και επιχειρήσεις και σωτηρία
δεν φαίνεται...
***
Μοχλός ανάπτυξης μπορεί
να γίνει η Παιδεία
= Χάνουμε 25 δισ. ευρώ τον χρόνο
επειδή η κοινωνία μας έχει χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο
óåë. 13

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ

Ο Καζαντζάκης ήταν
ένας μεγάλος Έλληνας

= Οι καινούργιες γενιές δεν
τον έχουν ακόμα ανακαλύψει

óåë. 10

Πάνε να παγιδεύσουν την Ελλάδα σε ΕΕ
και ΝΑΤΟ για χάρη των Σκοπίων...

Σθεναρό «ΟΧΙ» της Αθήνας
στην κατάργηση του βέτο óåë. 6
Η Ελλάδα έντιμος μεσολαβητής
στην ενδοαραβική διένεξη
των χωρών του Κόλπου
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

óåë. 17

YΠΕΡΤΑΣΗ:
Αντιμετωπίστε τη με αλλαγή του τρόπου ζωής

