Απαιτεί να είναι ανοιχτά τα καταστήματα όλες τις Κυριακές

Αποκάλυψη
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ΜΠΛΟΚΟ ΔΝΤ σε συντάξεις, κατώτατο
Μυστική η αμοιβή της doBank
μισθό, αφορολόγητο, προσλήψεις
για «κόκκινα» δάνεια 1,8 δισ. ευρώ
και συλλογικές διαπραγματεύσεις
που θα διαχειρισθεί!
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Όλοι δέσμιοι της καρέκλας, κανείς δεν διανοείται να τη χάσει…

Βρήκαν τον φταίχτη για την κόλαση: Τα αυθαίρετα...
• Στα τριάμισι χρόνια, όμως, που κυβερνούν απέτρεψαν κάθε κατεδάφιση, παρά τις αμετάκλητες αποφάσεις

ριβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος: «Η ευθύνη της τραγωδίας ανήκει σε
όσους έχτισαν τα αυθαίρετα»! Και φυσικά
φταίνε και τα... δάση. Ποιος τους είπε να ξε-

SOS εκπέμπουν από τον ΣΥΡΙΖΑ:
Να μην ξαναγίνουμε μικρό κόμμα
= Όλοι οι σχεδιασμοί και οι συσκέψεις
του στενού επιτελείου του Τσίπρα
γίνονται στη βάση τού πώς ο ΣΥΡΙΖΑ
θα κρατηθεί ψηλά, πάνω από το 20%

κόμη και ο πιο απαισιόδοξος Συριζαίος για τις επιπτώσεις που θα έχει στην κάλπη η μετάλλαξη του
Α
κόμματος σε σημαιοφόρο των Μνημονίων και όλων των

σκληρών μέτρων, μετάλλαξη που μίκρυνε τις αποστάσεις από τη ΝΔ, δεν είχε την παραμικρή ανησυχία για
το αν ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα μπορούσε να είναι δεύτερο κόμμα, με τη διαφορά να είναι μικρή και τις κάλπες να πιστοποιούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας ήρθαν
για να μείνουν. Εξέλιξη που την «έβλεπαν» ακόμη και
στελέχη της ΝΔ – μέχρι και ο επικοινωνιολόγος του
πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, Γιάννης Λούλης, το έχει γράψει επανειλημμένα.
Επισήμαιναν, μάλιστα, ότι η «καθαρή έξοδος» από τα
Μνημόνια στις 21 Αυγούστου θα δώσει αέρα στα πανιά του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά, όμως,
πριν από τη Δευτέρα 23 Ιουλίου, που ήταν μοιραία για
τη χώρα και τους κατοίκους του Ματιού, του Νέου Βουτζά, της Ραφήνας και της Κινέτας. Η πύρινη κόλαση, με
τους 90 νεκρούς, έφερε τα πάνω κάτω, ανέτρεψε τα
πάντα, μαζί και όλους τους υπολογισμούς του Μαξίμου
για την επόμενη μέρα, σύμφωνα με τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ, στη χειρότερη περίπτωση, θα ήταν δεύτερος στις
κάλπες, με μικρή όμως διαφορά. Θεωρούσαν, μάλιστα,
ότι η ΝΔ δεν θα είχε αυτοδυναμία, οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ και
ο Τσίπρας θα ήταν μέσα στο παιχνίδι, και μάλιστα ως
ισχυρός παίκτης.
Όλα αυτά, όμως, αποτελούν πλέον παραμύθι. Οι φιέÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 12

Κατηγορηματική δήλωση του Προέδρου
της Δημοκρατίας στην Κεφαλονιά

Ο δρόμος προς την ΕΕ
και το ΝΑΤΟ δεν θα
ανοίξει στα Σκόπια

= Αν δεν υλοποιήσουν τους όρους της συμφωνίας

ÓÅË. 10

Από πλεονάσματα
άλλο τίποτα...
ίγουρα δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει τόσα
πλεονάσματα. Το ρεκόρ το έχει πετύχει η χώρα μας.
Σ
Έχουμε και λέμε:

ó. 13

31

= Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρωζώνης με το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα. Πέρυσι ξεπέρασε το
4%.
= Είμαστε η μοναδική χώρα της ΕΕ που... κατόρθωσε
να αυξήσει το ήδη υπέρογκο χρέος της. Το πρώτο τρίμηνο του 2018 το ελληνικό χρέος αυξήθηκε κατά 11,9
δισ. ευρώ (!) σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.
= Έχουμε υπερπλεόνασμα φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών, που έχουν φτάσει στο σημείο να ξεπερνούν
το 65% του δηλωθέντος εισοδήματος.
= Έχουμε μεγάλο πλεόνασμα δεσμεύσεων λογαριασμών, κατασχέσεων καταθέσεων και πλειστηριασμών
εναντίον 1.128.203 ατόμων.
= Έχουμε πλεόνασμα ανεργίας, με τη μερική απασχόληση να έχει... καπελώσει την πλήρη και τους ανέργους
να έχουν φτάσει στο 1.000.000.
= Ακόμη, έχουμε υπερπλεόνασμα «κόκκινων» δανείων, τα οποία ξεπερνούν τα 130 δισ. ευρώ, με όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, να είναι όμηροι των τραπεζών.
Κατά τα άλλα, μια χαρά πάει η οικονομία... Έστω κι αν
τα πλεονάσματα είναι ματωμένα...

ÄéáâÜóôå óôéò

φυτρώνουν; Από ποιον πήραν άδεια;
Καλά να πάθουν, αυτό εννοεί. Και
όχι μόνο αυτός, όλοι οι συνάδελφοί
του. Αυτό θα πείτε στις δύο αδελφούλες που έλιωσαν στις φλόγες αγκαλιά με
τους παππούδες τους; Ούτε την ευθύνη του
τροχονόμου δεν είχε η κυβέρνηση, που αν
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λειτουργούσε σωστά οι 90 συνάνθρωποί μας
θα ζούσαν σήμερα. Απόδειξη, η Κινέτα, όπου
κάηκαν 55.000 στρέμματα και καμία ζωή δεν
χάθηκε. Παρότι και εκεί τα αυθαίρετα ήταν
πάρα πολλά, κύριε Φάμελλε. Δυστυχώς, η
κυβέρνηση και όλος ο εμπλεκόμενος σε τέτοιες τραγικές καταστάσεις κρατικός μηχα-

νισμός –Αστυνομία, Πυροσβεστική, Ένοπλες
Δυνάμεις, Λιμενικό και Τοπική Αυτοδιοίκηση– παραδόθηκαν αμαχητί στην πύρινη λαίλαπα. Δεν έχουν την παραμικρή δικαιολογία
και ας μην ψάχνουν για ελαφρυντικά. Μπροστά στον αβάστακτο πόνο και στον ποταμό
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ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ…
Στροφή 180 μοιρών του Τσίπρα Μετά τον Τόσκα, ποιους άλλους διώχνει

Με νεα προσωπα θελει να παει στη ΔΕΘ
- Ποιοι υπουργοί είναι στην κόκκινη γραμμή
- Ενοχλημένο το Μαξίμου από τις δηλώσεις Κοτζιά

Περιμένουν
στη γωνία οι «53»
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Τι θα έλεγες,
Αλέξη, αν...

Να σε ποιον είχαν εμπιστευθεί
τη ζωή τους οι 90 που κάηκαν ζωντανοί

Αν στη θέση
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
τις ώρες της πύρινης
κόλασης, με τους 90
αθώους νεκρούς,
τους εκατοντάδες
τραυματίες,
τα χιλιάδες σπίτια που γίνανε στάχτη, ήταν κυβέρνηση της ΝΔ, τι θα έλεγες, Αλέξη;
Θα ήθελε ο ελληνικός λαός, κύριε πρωθυπουργέ, μια αντρίκεια απάντησή σου.
Ακόμη κι αν είσαι μόλις 44 χρονών...

Α

ν δεν είχε γίνει η «Κόλαση του Δάντη», δεν θα είχαμε την τιμή να μάθουμε σε ποιον είχε αναθέσει η κυβέρνηση την προστασία της ζωής μας
και της περιουσίας μας. Μακάρι, όμως,
να μην είχε καεί ο Νέος Βουτζάς, το
Μάτι, η Ραφήνα και η Κινέτα κι ας μη
μαθαίναμε ποτέ ποιος είναι ο επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Δυστυχώς, έτσι θέλησε ο «στρατηγός Άνεμος» να μάθουμε σε ποιον είχαν δώσει την καρέκλα της κρίσιμης
αυτής Γραμματείας. Πρόκειται για τον
κ. Γιάννη Καπάκη, ο οποίος υπηρέτησε
στο Πυροσβεστικό Σώμα και συνταξιοδοτήθηκε το 2013 με τον βαθμό του
αρχιπυράρχου, το 2014 εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος στην Άνδρο και τον
Οκτώβριο του 2015 τοποθετήθηκε επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στον ΣΥΡΙΖΑ μπήκε μέσω της Κίνησης «Πράττω» του
Νίκου Κοτζιά.
Σε μια συνέντευξή του πέρυσι τον
Αύγουστο, μεταξύ άλλων, είχε πει ότι
«οι αντιπυρικές ζώνες δεν αποτελούν
πανάκεια» και ότι «μόνο στην Ελλάδα
τα αεροπλάνα είναι φετίχ. Το φαινόμενο είναι παραμετρικό, δεν είναι... αεροπλανάκια μόνο η συζήτηση». Και εί-

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Τη Novartis θα ρίξει
η κυβέρνηση κατά
των πυρκαγιών

Καμία τύψη;

χε ανακοινώσει τα σχέδιά του: «Επιδιώκουμε να αναπτύξουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης έκτακτων αναγκών, ο καθένας να ξέρει τους
ρόλους του από πριν και να έχει προετοιμαστεί για το τι θα κάνει». Όλα αυτά, όμως, έμειναν λόγια αλλά και ο ίδιος
δεν ξανακούστηκε... Μόλις έναν μήνα
μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, στις 25 Μαΐου συγκεκριμένα,
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Μέχρι στιγμής:
• 87 νεκροί,
• 52 τραυματίες,
• δεκάδες αγνοούμενοι,
• 2.488 σπίτια καμένα,
• 12.760 στρέμματα στάχτη,
• 380 αυτοκίνητα καμένα...
Πόσο ακόμη πρέπει να ανέβει ο λογαριασμός για να ζητήσει ο πρωθυπουργός μια
συγγνώμη και οι υπουργοί
που είχαν την ευθύνη της
προστασίας της χώρας από
τις πυρκαγιές να υποβάλουν
την παραίτησή τους;

«Πομπηία» το Μάτι! - Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο

=Για να αλλάξει η ατζέντα

Δίκοπο μαχαίρι
ο ανασχηματισμός
=Οι φωτιές έκαψαν τα σενάρια
για πρόωρες εκλογές

Δωράκι Τσίπρα στον Ερντογάν
η εκλογή μουφτήδων στη Θράκη
Τ

ι είναι αυτό που θέλει να επιτύχει ο
πρωθυπουργός της χώρας στέλνοντας το μήνυμα της αποδοχής του αιτήματος Ερντογάν για εκλογή μουφτήδων
στη Θράκη; Η απάντηση είναι απλή: Τίποτα!
Ο πρωθυπουργός της χώρας απλώς
έχει αποφασίσει να κάνει τα κέφια του
Σουλτάνου και ως καθαρόαιμο διεθνιστικό ον δεν δυσκολεύεται να προσφέρει «γη και ύδωρ», όταν μάλιστα αυτή
του η κίνηση τον εμφανίζει ως… γα-

λαντόμο, δηλαδή large και άνετο…
Βεβαίως και τα οφέλη (βλέπε συλλογή ψήφων από τους έλληνες μουσουλμάνους) από αυτό το «δώρο» καθόλου ευκαταφρόνητα δεν μπορούν να
θεωρηθούν, σε μια περίοδο μάλιστα που
τα ποσοστά του κόμματος θυμίζουν αυτά του πάλαι ποτέ Συνασπισμού.
Κι αν ο… 44χρονος πρωθυπουργός
μας παίζει με τα εθνικά μας ζητήματα
ωσάν να ήταν… κουβαδάκια στην άμμο,
ο Ερντογάν και η τουρκική διπλωματία

παραμένουν προσηλωμένοι στον στόχο
δεκαετιών: Τη διείσδυση της Τουρκίας
στα Βαλκάνια χωρίς όπλα – ο πόλεμος
άλλωστε δεν είναι το δυνατό σημείο της
γείτονος…
Το ζήτημα δεν θα έπρεπε να απασχολεί την ελληνική κυβέρνηση. Είναι γνωστό ότι ο μουφτής στην Τουρκία διορίζεται και δεν εκλέγεται. Επίσης,
είναι γνωστό ότι το θέμα του μουφτή
στη Θράκη είναι ξεκαθαρισμένο, βάÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 12

Η συνεργασία Star – Alpha βαρόμετρο για τη νέα σεζόν

Δημοσιογράφοι εναντίον Απάντηση ΣΚΑΪ με δεύτερο σταθμό και Τατιάνα στο εμπάργκο της κυβέρνησης
δημοσιογράφων… Ρυθμίσεις για την κρατική διαφήμιση
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Κατά τη Νέα Δημοκρατία
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ρήκαν τον... μπουρλοτιέρη. ΕίΒναι
οι 90 που κάηκαν. Το είπε
ωμά ο αναπληρωτής υπουργός Πε-

Ή στην ΕΡΤ
ή στο Epsilon
το πρωτάθλημα
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Φώφη: Εγκληματικές
οι ευθύνες για
τις φονικές πυρκαγιές
óåë. 10

H αδράνεια αποτελεί ευθύνη
Ôïõ ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΥ
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Στα μουλωχτά πήγαν να αυξήσουν
κατά 60% τις αποδοχές των επικεφαλής
των ΔΕΚΟ, στα 6.950 ευρώ!
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Το 1/3 της περιουσίας τους έχασαν
τα νοικοκυριά λόγω της κρίσης!
óåë. 11

Ξεκίνησε ο θεσμός του οικογενειακού
γιατρού, με ταλαιπωρία και επιβαρύνσεις
των ασφαλισμένων!
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Οι ελληνορωσικές σχέσεις σε σοβαρή κάμψη

Τα αμοιβαία συμφέροντα συνηγορούν
σε ταχεία αντιστροφή του κλίματος
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ
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