
Τη «δεξιά παρένθεση»
φοβάται ο Μητσοτάκης

Αν επιμείνουν οι δανειστές στην περικοπή των συντάξεων
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Ποντάρουν στο λουκέτο του Mega

Μέχρι και 65% «κουρεύονται»
οι επικουρικές συντάξεις 

ÄéáâÜóôå óôéò

Τηλεοπτική μυθοπλασία
με κρατικές ενισχύσεις!

H νέα... Νέα 
Τηλεόραση του Star

Εισαγγελέας στο Ραδιομέγαρο

Δεν αρκεί στους δανειστές το ότι όλη η δημόσια περιουσία
έχει περάσει στο περιβόητο Υπερταμείο, την Ελληνική Εται-

ρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ), για 99 χρόνια,
ως εγγύηση για την αποπληρωμή του χρέους. 
Η διοίκηση του Υπερταμείου ζήτησε με επιστολή της στις

14 Ιουνίου να μεταφερθούν στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσί-
ου ΑΕ (ΕΤΑΔ), που είναι θυγατρική του εταιρεία, άλλα 10.119
ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Η κυβέρνηση
έσπευσε να υλοποιήσει την απαίτηση του Υπερταμείου και με
την υπ. αρ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 απόφαση του υπουρ-

γού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2320 / 19-6-2018) μεταβίβασε στην
ΕΤΑΔ ΑΕ 10.119 ακίνητα, κυριότητας του Ελληνικού Δημο-
σίου, συνολικού εμβαδού γης 511.357.451 τ.μ. και συνολι-
κής δομημένης επιφανείας 22.601 τ.μ., όπως αποκαλύπτει ο
βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Γιάννης Κουτσούκος με
ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Οικονομικών, τον
οποίο καλεί να απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1) Ποια είναι τα 10.119 ακίνητα; Να κατατεθούν τα σχετι-
κά έγγραφα με τα πλήρη στοιχεία, ώστε να ενημερωθεί η Βου-

Άφραγκα έχουν μείνει 
τα νοικοκυριά...

Στη Βουλή η αντιπαράθεση Μαξίμου – ΝΔ για την ΕΡΤ

 

Πολύ πρόωρα μας ήρθε φέτος ο...
Αϊ-Βασίλης. Από το περασμένο

Σάββατο άρχισε να μοιράζει δώρα...
Το σακούλι του κάθε άλλο παρά
φουσκωμένο και βαρύ ήταν, όμως. Με το...
έλκηθρό του, αρκετά μοντέρνο και εκσυγ-
χρονισμένο, παρκάρισε ο πρωθυπουργός έξω

από το «Βελλίδειο», μπήκε μέσα και
από το βήμα της ΔΕΘ (γνωστή στους
Αϊ-Βασίληδες) άρχισε να μοιράζει

αφειδώς δώρα, βασικά στους μη έχο ντες,
αλλά όλο και κάτι είχε και για κάποιους προ-
ύχοντες. Δώρα στα λόγια όμως, γι’ αυτό και
δεν χρειάστηκε φορτηγό για να τα μεταφέ-

ρει στη συμπρωτεύουσα, τη Θεσσαλονίκη,
που –όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας– ανοίγει η
τύχη της και από δω και πέρα γίνεται πρω-
τεύουσα των Βαλκανίων, με την ανάπτυξη
να φθάνει στα σύννεφα... Και, ευτυχώς, δεν
γκρεμίσθηκε το Μέγαρο από τα χειροκροτή-
ματα των παρισταμένων. Στην ίδια ρότα χθες,

από το ίδιο βήμα, και ο πρόεδρος της ΝΔ και
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, που ονειρεύεται την κα-
ρέκλα του Μαξίμου. Μοίρασε δώρα, που σε
σχέση με εκείνα του Τσίπρα είχαν διαφορά
ως προς το χρώμα του περιτυλίγματος. Ήταν
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= Να μειωθούν κατά 36 δισ. ευρώ 
απαιτούν τα αφεντικά

Ζήτηση έχει ο Καραμανλής…

– Συνταξιούχος που έπαιρνε 129,55 ευρώ θα πάρει τώρα μόλις 44,94 ευρώ και άλλος από 365,03 ευρώ θα πάρει 301,01 ευρώ 

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Τα «κόλπα» του Σχεδίου Ανάν
εφαρμόζουν στα Σκόπια!

Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

Τι συμβαίνει με την Προεδρία Τραμπ;
= Οι Δημοκρατικοί απειλούν με εκκίνηση
διαδικασίας καθαίρεσης (impeachment)

Στο Υπερταμείο 10.119 ακίνητα
του Δημοσίου για ξεπούλημα

Γεμίσαμε πρόωρα Αϊ-Βασίληδες και μάγους...

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Α
μφίπλευρες «επιθέσεις» δέχε-
ται το τελευταίο διάστημα ο Κ.
Καραμανλής, με φόντο τις επό-

μενες εκλογές. Από τη μία πλευρά, ο
Αλ. Τσίπρας, μέσω –κυρίως– του Π.
Καμμένου αλλά και «καραμανλικών»
στελεχών (Κ. Παπακώστα, Β. Αντώ-
ναρος), επιχειρεί να πλαγιοκοπήσει τη
Νέα Δημοκρατία με στόχο τους απο-
γοητευμένους από τη σημερινή ηγε-
σία ψηφοφόρους. Από την άλλη, Μέ-
σα Ενημέρωσης που πρόσκεινται ή
στηρίζουν ανοιχτά τον Κυρ. Μητσο-
τάκη βάλλουν με ιδιαίτερη σφοδρό-
τητα σε βάρος του πρώην πρωθυ-
πουργού, ζητώντας του να δηλώσει…
πλήρη υποταγή.
Το όλο σκηνικό, όπως διαμορφώ-

νεται, έχει προφανώς εκνευρίσει τον
κ. Καραμανλή, αλλά πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι δεν πρόκειται να τοποθε-
τηθεί δημόσια. Ούτε για να «αποδοκι-

μάσει» όσα στελέχη επικαλούνται το
όνομά του και έχουν ευθυγραμμιστεί
πολιτικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως του ζη-
τούν εμμέσως από τη Νέα Δημοκρα-
τία, αλλά ούτε και για να απαντήσει στις
«επιθέσεις» από τα συγκεκριμένα Μέ-
σα, ο ιδιοκτήτης των οποίων διατηρεί
προνομιακές σχέσεις με την ηγεσία της
Νέας Δημοκρατίας. Δύο ήταν τα γεγο-
νότα που φόρτισαν το πολιτικό κλίμα
τις τελευταίες ημέρες: Το ένα ήταν η
ανάθεση –εκ μέρους του πρωθυ-
πουργού– καθηκόντων υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη στην ανεξάρ-
τητη βουλευτή Κ. Παπακώστα, η οποία
υποστήριξε ότι βασικό κριτήριο για την
αξιοποίησή της αποτέλεσαν οι… κα-
ραμανλικές απόψεις της! Το δεύτερο
ήταν η προσπάθεια του Π. Καμμένου
να οικειοποιηθεί τις αρχές και τις ιδέ-
ες της Νέας Δημοκρατίας! Με το… επι-
χείρημα ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει

μετακινηθεί προς τα δεξιά, συνέπεια
και της παρουσίας στο κόμμα των Άδ.
Γεωργιάδη και Μ. Βορίδη, υποστήριξε
ότι… ΝΔ είναι πλέον οι Ανεξάρτητοι Έλ-
ληνες. Στόχος του –τι άλλο;– να προ-
σεγγίσει όσους γαλάζιους ψηφοφό-

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

4ΣΕΛ. 6

Αν δεν διασφαλίσει τους 180 για την εκλογή 
του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας

Μήλον της Έριδος από δεξιά και αριστερά…

=Έχουν αρνητική 
αποταμίευση 8,3 δισ. ευρώ! ΣΤΗΝΟΥΝ ΚΑΛΠΕΣ

=Μαζική διεθνής παρέμβαση υπέρ 
της Συμφωνίας των Πρεσπών

Άλλα τρία πακέτα «κόκκινων»
δανείων σε funds

4ΣΕΛ. 11

=Προς το παρόν, όμως, τα δώρα τα πήραν τα Σκόπια, που με τη δική μας υπογραφή έλαβαν 
διαβατήριο για το Ευρωκοινοβούλιο, όπου νομιμοποίησαν τα «Μακεδονικά»...

=Ποιους ενοχλεί η σιωπή του 
=Αδιαφορεί για τις επιθέσεις 
και συνεχίζει την αυτόνομη πορεία του
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4ΣΕΛ.11

Στόχος του Τσίπρα: =Να περάσει στα χέρια του Μητσοτάκη η «καυτή πατάτα» 
της μείωσης των συντάξεων και της κύρωσης της Συμφωνίας με τα Σκόπια
=Να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση 
=Να μην υπάρχουν οι 180 βουλευτές για την εκλογή 
Προέδρου της Δημοκρατίας

Ό,τι διατάξουν οι... «θεσμοί» / αφεντικά...

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η μεγάλη σφαγή με τον «νόμο Κατρούγκαλου» 

Φώφη: Αυτό που χρειάζεται 
ο τόπος είναι εκλογές τώρα

4ΣΕΛ. 7

Η ΕΛΒΟ προκαλεί αναταράξεις 
στην κυβέρνηση
= Ο υπουργός Άμυνας θέλει να πουληθεί 

σε νοτιοαφρικανική εταιρεία 4ΣΕΛ. 4

Παγιδευμένος ο Πάνος Καμμένος

Γιώργος Μπαμπινιώτης, πρώην πρύτανης

Εμείς μπορούμε να σπάσουμε το δίπολο

Εκεί φθάσαμε. Κοντά δέκα χρόνια κάτω από τα δε-
σμά των Μνημονίων, τα νοικοκυριά έχουν καταρ-

ρεύσει οικονομικά. Και αυτή η κατάρρευση έχει, δυ-
στυχώς, και ψυχολογικές επιπτώσεις, με ό,τι σημαίνει
αυτό. Από κει που προ Μνημονίων τα περισσότερα από
τα νοικοκυριά είχαν κάποια λεφτά στην άκρη για την
κακιά ώρα –είτε κάτω από το στρώμα είτε σε κάποια
τράπεζα–, σήμερα δεν έχουν φράγκο. 
Και δεν πρόκειται για εικασίες. Προκύπτει από τα

στοιχεία που έχει στα χέρια του ο Σύνδεσμος Επιχει-
ρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Στο πρόσφατο εβδο-
μαδιαίο δελτίο του επισημαίνει:  «Η αποταμίευση των
νοικοκυριών είναι αρνητική, ήτοι ΜΕΙΟΝ 8,3 δισ.
ευρώ»! Που σημαίνει ότι τα νοικοκυριά δεν έχουν πλέ-
ον καθόλου διαθέσιμο εισόδημα. 
Για αυτή την τραγική εξέλιξη δεν έχει πει λέξη η κυ-

βέρνηση, λέξη δεν ακούσθηκε από τον πρωθυπουρ-
γό στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Ούτε, όμως, και από τον
πρόεδρο της ΝΔ. 

ÓÅË. 12

= Έχουν συνολική έκταση 511.357.451 τ.μ., αποκαλύπτει 
ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Γιάννης Κουτσούκος 

Μειώθηκε η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο του 2018
στο 19% από 21,2% που ήταν το πρώτο τρίμηνο

και 21,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Αυτό, όμως,
δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πανηγυρίσουμε και να
κλείσουμε τα μάτια στους 905.983 ανέργους που έχει
η χώρα μας, από τους οποίους μεγάλο ποσοστό αντι-
στοιχεί σε οικογένειες με παιδιά. Αυτός ο κόσμος πώς
θα ζήσει αν δεν μπαίνει μεροκάματο στο σπίτι; Θα πουν
οι κυβερνητικοί: «Ναι, υπάρχουν 905.983 άνεργοι, αλ-
λά είναι λιγότεροι από πέρυσι». Καμία αντίρρηση, όμως
οι άνεργοι παραμένουν άνεργοι και κανένας από την κυ-
βέρνηση δεν μπαίνει στον κόπο να διερωτηθεί πώς θα
κρατηθεί όρθια η οικογένειά τους, πώς «ζουν» τα παι-
διά τους. Όταν, μάλιστα, οι 7 στους 10 ανέργους είναι
τουλάχιστον 12 μήνες χωρίς δουλειά.Τυχεροί είναι οι
3.860.395 απασχολούμενοι, που αυξήθηκαν κατά 3,7%
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8% σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. 

905.983 οι άνεργοι...
• Όλοι αυτοί πώς θα ζήσουν 

την οικογένειά τους; 

Τι λένε τα γκάλοπ...
Απαισιόδοξα μηνύματα στέλνουν σε κυ-

βέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ οι δημοσκοπήσεις
που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την πε-
ρίοδο. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με
πληροφορίες, μετά το διάγγελμα του Αλ.
Τσίπρα από την Ιθάκη τα ποσοστά του ΣΥ-
ΡΙΖΑ βελτιώθηκαν αισθητά λόγω κυρίως
της αύξησης της συσπείρωσης των ψη-
φοφόρων του. Ωστόσο, μετά τη ΔΕΘ πα-
ρατηρείται σημαντική υποχώρηση της απή-
χησης του κυβερνώντος κόμματος, κάτι
που από τους δημοσκόπους αποδίδεται
στο ότι οι πολίτες δεν πείσθηκαν από τις
εξαγγελίες του πρωθυπουργού, θεώρη-
σαν εν πολλοίς ότι είναι ανέφικτες ή χω-
ρίς πραγματικό αντίκρισμα. 
Με συνέπεια η διαφορά από τη Νέα Δη-

μοκρατία, που είχε κλείσει προσωρινά, να
αυξηθεί και πάλι και αυτήν τη στιγμή να κι-
νείται λίγο πάνω από τις 9,5 μονάδες. Στην
τρίτη θέση βρίσκεται το Κίνημα Αλλαγής με
ποσοστό 7,5%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 7% και
πέμπτο κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή με 6,5%.

ÓÅË. 10

= Δύσκολα θα βρει διέξοδο

Τα δάνεια ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ 
στο στόχαστρο του Μαξίμου

4ΣΕΛ. 10

4ΣΕΛ. 14

Το όραμα 
του Προέδρου 
της Δημοκρατίας
για μια ισχυρή, 
ενοποιημένη 
Ευρώπη 4ΣΕΛ. 10

Διαδικασίες τζόγου και σπέκουλας
επιβάλλει το εξεταστικό 
σύστημα Γαβρόγλου! 4ΣΕΛ. 12

Είναι τυχερός όποιος 
έχει σήμερα δουλειά
=Κι ας είναι ο μισθός
κουτσουρεμένος 

Θα είχαν χαθεί λιγότερες ζωές στο Μάτι
= Αρκούσαν 57 λεπτά για να έχει 
γίνει η εκκένωση, αλλά… 4ΣΕΛ. 4


