
Μεγαλομέτοχος το κράτος 
στις επιχειρήσεις! 

Αποκάλυψη

Συμφέρει την Ελλάδα η κόντρα με τη Ρωσία;
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Μέτρα ενάντια σε fake news για τις ευρωεκλογές του 2019 θέλει η ΕΕ!

Στο «καναβάτσο» 
κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ

ÄéáâÜóôå óôéò

Λεφτά για τις 
ομάδες... υπάρχουν

Χάος με 
την κρατική
διαφήμιση!

ÓÅË. 12

Το «Γλωσσάρι» του ΟΑΣΕ καταγγέλλουν 210 δημοσιογράφοι της Κύπρου!

Σάλο, μέσα και έξω από την
Ελλάδα, έχει προκαλέσει η

ξαφνική μεταγωγή από την
«κλειστή» φυλακή του Κορυ-
δαλλού στις «ανοιχτές» αγρο-
τικές φυλακές του Βόλου, όπου
οι μέρες μετράνε διπλές, του
Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποί-
ος έχει καταδικαστεί για τη συμ-
μετοχή του στην τρομοκρατι-
κή οργάνωση «17 Νοέμβρη»
σε 11 φορές ισόβια και 25 έτη. Η δι-
καιολογία του υπουργού Δικαιοσύνης

Σταύρου Κοντονή ήταν ότι η
απόφαση, την οποία πήρε η
Κεντρική Επιτροπή Μεταγω-
γών, ελήφθη στο πλαίσιο της
αποσυμφόρησης των φυλακών
Κορυδαλλού. Και κατά... σύ -
μπτωση, από τους 685 κρα-
τουμένους ο Κουφοντίνας, ο
«Λουκάς» της «17Ν», είναι ο
πρώτος που θα μεταχθεί στις
αγροτικές φυλακές; 

Απλό το ερώτημα, είναι απλή σύ -
μπτωση το ότι η... αποσυμφόρηση των

φυλακών ξεκίνησε από τον Κουφοντί-
να, ο οποίος δεν έχει ζητήσει ποτέ συγ-
γνώμη για τα στυγερά εγκλήματα που
διέπραξε; Όταν, πάλι... συμπτωματικά, ο
Κουφοντίνας έχει πάρει τρεις 48ωρες
άδειες, ενώ είχαν απορριφθεί και οι δύο
αιτήσεις για άδεια που είχε υποβάλει ο
Γιωτόπουλος, ο οποίος έκτοτε δεν κατέ-
θεσε άλλη αίτηση; 

Ανάλογη μεταχείριση με του Κου-
φοντίνα δεν έχει μέχρι τώρα κανένας
από τους καταδικασμένους για συμμε-

Πλήρωσε ακριβά η Ελλάδα 
τον Γιάνη Βαρουφάκη 

Ευτυχώς που υπάρχουν οι... έξω και μαθαίνει ο ελ-
ληνικός λαός ποιος ευθύνεται για τα επιπλέον δισε-

κατομμύρια ευρώ που του φόρτωσαν στην πλάτη την
ώρα που η έξοδος – απελευθέρωση από τα δεσμά των
Μνημονίων απείχε μόλις ένα βήμα. 

Αποκλειστικός φταίχτης, ο Γιάνης Βαρουφάκης, υπουρ-
γός Οικονομικών της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα,
όπως αποκαλύπτει το μέλος του διοικητικού συμβου-
λίου και γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Μηχα-
νισμού Σταθερότητας (ΕSM) Καλίν Άνεβ Γιάνσε. 

Σε συνέντευξή του στο ολλανδικό ραδιόφωνο NOS
Radio 1 News είπε ότι «θέλαμε η Ελλάδα να βγει από
το πρόγραμμα χωρίς δάνειο», όμως όταν ανέλαβε υπουρ-

Σύγκρουση υπουργείου Πολιτισμού και «Αυτοδιαχείρισης» στα ερείπια της ΑΕΠΙ

σε ρηξη με τη Μοσχα
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Δυστυχώς, έχει γίνει κεκτημένο
της χώρας μας το να τρέχουμε

αφού έχει γίνει το μεγάλο κακό. Να
ξυπνάει η πολιτική εξουσία αφού
έχουν χαθεί αθώες ζωές, με μικρά παιδιά να
γίνονται στάχτη αγκαλιά με τη μάνα τους.
Και να τρέχει η κυβέρνηση πίσω από τα απο-

καΐδια, όταν αποστολή της είναι να
σβήνει τις «φωτιές» πριν λαμπαδιά-
σουν... Σε κάθε χώρο... Και όταν πια

η καταστροφή έχει ρημάξει ζωές, ανα-
καλύπτει ότι όλα ήταν αυθαίρετα... Και αρ-
χίζει τις κατεδαφίσεις, με το σκεπτικό να φορ-
τώσει τις ευθύνες στους προηγούμενους, οι

οποίοι κάθε άλλο παρά άμοιροι ευθυνών εί-
ναι για τα δικά τους «αυθαίρετα», δείγματα
των οποίων υπάρχουν πάρα πολλά. Και αυ-
τό συμβαίνει χρόνια τώρα... Την πεπατημένη
ακολούθησε και ο Αλέξης Τσίπρας, κακώς,
γιατί άλλα ήλπιζαν οι πολίτες από έναν αρι-
στερό, που είναι μάλιστα νέο παιδί. Η εξου-

σία, όμως, είναι... πλανεύτρα. Και το βλέπουμε
σήμερα...
= Η κατεδάφιση της ηγεσίας της Αστυνο-
μίας και της Πυροσβεστικής ήταν δική σας...
κατασκευή. 
= Το ίδιο και το ολοκληρωτικό γκρέμισμα
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=Από το 2014 θα είχαμε βγει 
από τα δεσμά των Μνημονίων 
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- Τι δουλειά έχει η χώρα μας να εμπλακεί στη σύγκρουση των δύο υπερδυνάμεων;
- Υπάρχουν συγκεκριμένα ανταλλάγματα από την Ουάσινγκτον ή είναι απλές υποσχέσεις;
- Ανεύθυνη διατάραξη των ελληνορωσικών σχέσεων (άρθρο του Π. Νεάρχου στη σελ. 5)

Όχι βιασύνη στην έξοδο στις αγορές, 
έχεις την πολυτέλεια να περιμένεις...

Ανασχηματισμό με… εισαγόμενους από την Κεντροαριστερά 
θα επιχειρήσει ο Τσίπρας για να αλλάξει το κλίμα

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Το «Πράττω» κόντρα στον
ΣΥΡΙΖΑ στις δημοτικές!
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Οι διεθνείς εντυπώσεις 
και επιπτώσεις από τις φονικές 
πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου

Η αποσυμφόρηση των φυλακών Κορυδαλλού, 
όπου κρατούνται 685, άρχισε από τον Κουφοντίνα...

ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ
Τώρα ανακάλυψε 

ότι τα Μνημόνια ήταν
ένας οκτάχρονος

εφιάλτης! 

Ένα αυθαίρετο είμαστε όλη η χώρα...

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

«Δ
εν μειώθηκε η ανεργία το πρώ-
το τρίμηνο του έτους και αυ-
τό συνιστά παράμετρο η οποία

χρήζει προσοχής προκειμένου να δια-
πιστωθεί αν πρόκειται για συγκυριακό
φαινόμενο ή υπάρχει αλλαγή της τά-
σης», επισημαίνει ο επικεφαλής του
Γραφείου Προϋπολογισμού του Κρά-
τους στη Βουλή Φραγκίσκος Κουτε -
ντάκης στην τριμηνιαία έκθεσή του.

Σε σχέση με την έξοδο στις αγορές
εκτιμά ότι «δεν υπάρχει θέμα βιασύ-
νης και τα επόμενα βήματα πρέπει να
είναι προσεκτικά και καλοσχεδια-
σμένα».

Ούτως ή άλλως, «έχεις την πολυ-
τέλεια να περιμένεις», είπε με νόημα.
Για το θέμα της περικοπής ή μη των
συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου
2019, όπως προβλέπεται στο Μνημό-
νιο, ο κ. Κουτεντάκης κρατάει απο-
στάσεις ασφαλείας. 

Περιορίστηκε να επαναλάβει ότι δη-
μοσιονομικά η περικοπή των συ ντάξεων

δεν είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι
στη βάση της συμφωνίας προβλέπε-
ται η ισόποση εφαρμογή αντίμετρων,
η οποία θα εξουδετέρωνε τις δημο-
σιονομικές επιπτώσεις των περικοπών
στις συντάξεις. Πρόσθεσε, όμως, ότι

προβλέπεται στη συμφωνία και «την
εφαρμογή της περικοπής την αντιμε-
τωπίζουμε ως ένα μέτρο το οποίο έχει
ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί κανονι-
κά». Και συμπλήρωσε: «Πολιτικά έχει
συμφωνηθεί και έχει νομοθετηθεί, και
επομένως θα πρέπει να υπάρξει αλ-
λαγή πολιτικής, με ό,τι επιπτώσεις
μπορεί να έχει».

Το τοπίο θα ξεκαθαρίσει το φθινό-
πωρο με την κατάρτιση του προϋπο-
λογισμού του 2019 και τον ερχομό των
δανειστών για την πρώτη μεταμνημο-
νιακή παρακολούθηση.
Stop στην έξοδο στις αγορές 
Η διεθνής αναταραχή που προκάλε-
σαν οι εξελίξεις στην Ιταλία είχε... θύ-
μα και την Ελλάδα, γιατί με την εκτί-
ναξη των αποδόσεων των ελληνικών
ομολόγων έγινε όνειρο απατηλό η
οποια δήποτε σκέψη για έξοδο στις αγο-
ρές. Παράλληλα, αποδεικνύεται πόσο

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 12

Η Ελλάδα 
δεν πρόκειται 
να μείνει απαθής

Παυλόπουλος προς Ερντογάν
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Δεκαπενταύγουστος της φρίκης 
για τους πυρόπληκτους στο Μάτι
=Χωρίς ηθικό και διάθεση, μοιάζουν με…
ζωντανούς νεκρούς 
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Αποκάλυψη
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= Οι... κατεδαφίσεις στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στη Γενική Γραμματεία ΜΗ Προστασίας του Πολίτη τι άλλο 
από ομολογία του εγκλήματος είναι; = Μόνο που οι 93 ζωές που «γκρεμίσθηκαν» δεν ήταν αυθαίρετες, κύριε πρωθυπουργέ...

- Με το 60% των εισοδημάτων 
που πληρώνουν σε φόρους και εισφορές

ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ
Ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή Φραγκίσκος Κουτεντάκης προειδοποιεί...

Αναταράξεις προκαλούν οι αποκαλύψεις
του ΓΓ του ESM Καλίν Άνεβ Γιάνσε

=Που, κατά σύμπτωση, έχει πάρει τρεις άδειες, ενώ οι αιτήσεις του Γιωτόπουλου απορρίφθηκαν

= Και ξαφνικά το παίζει φιλέλληνας,
αναζητώντας την ψήφο 

της Ελλάδας στη μάχη της εκλογής 
του διαδόχου του Γιούνκερ 

Λαλίστατος έχει γίνει τον τελευταίο καιρό
για την Ελλάδα ο Επίτροπος Οικονομικών

Πιερ Μοσκοβισί, μέχρι του σημείου να διε-
ρωτάται κανείς πού οφείλεται αυτός ο ξαφνι-
κός έρωτας με τη χώρα μας, δεδομένου ότι
τις δύσκολες στιγμές, όταν τα ελληνικά θέ-
ματα ήταν στο επίκεντρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δεν τον είδαμε να δίνει
μάχη για λύσεις που δεν
θα οδηγούσαν σε ακόμη
μεγαλύτερο σφίξιμο του
ζωναριού του Έλληνα, η
ζωή του οποίου είχε ήδη
πάρει την κατηφόρα. 

Τώρα ανακάλυψε ότι
τα Μνημόνια που εφαρ-
μόστηκαν στην Ελλάδα
ήταν ένας οκτάχρονος εφιάλτης, όπως έγρα-
ψε στο άρθρο του στην «Die Welt» με τίτλο
«Μαθήματα από την Ελλάδα». Όταν όμως μας
τα επέβαλαν τα αφεντικά του, δεν τον είδαμε
να αντιδρά. Τώρα, ξαφνικά, καταγγέλλει τις
Βρυξέλλες, το Βερολίνο και την Ουάσινγκτον
για τη σκληρότητα των μέτρων... συμμόρφω-
σης που επέβαλαν κατά της Ελλάδας. Άσε που
ξαφνικά διαπίστωσε ότι είναι πολύ σκληρή η
απόφαση για τη μείωση των συντάξεων. Εδώ
και πάνω από έναν χρόνο, όμως, έχει γίνει
κεντρικό θέμα αντιπαράθεσης στην ελληνική
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= Για την κράτηση των 2 στρατιωτικών μας

Τα δύο σενάρια για εκλογές
που συζητούν στη ΝΔ
= Ποιοι πιστεύουν στην Πειραιώς ότι ο Τσίπρας 
θα το τραβήξει ως το τέλος της τετραετίας

Το… φάλτσο του Μητσοτάκη
= Έτρεξε να ζητήσει εκλογές τώρα, δίνοντας 
διέξοδο στον πρωθυπουργό να του πει ότι πάει 
να κερδίσει από τα αποκαΐδια…

Δεν εισπράττει το Κίνημα Αλλαγής
από τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ

óåë. 8
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Μπλόκο στα «δώρα» που 
θα μοιράσει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ!

óåë. 11

Πούλα, πούλα...

Στο σφυρί άλλα 4,7 δισ. ευρώ
«κόκκινα» δάνεια, που χρωστούν
191.000 οφειλέτες

Αναζητεί σωτηρία στα… Σκόπια
ο Πάνος Καμμένος óåë. 8 Αποκαρδιωτική η εικόνα στους καταυλισμούς

óåë. 10

«Καλπάζει» ο ιός 
του Δυτικού Νείλου

=60 κρούσματα και 3 νεκροί




