
Αν ξεπεράσει τα όρια, ο Τσίπρας θα τον διώξει 
= Τον προειδοποίησε με τη δήλωσή του έξω από το Μαξίμου

= Έχει εξασφαλίσει 152 βουλευτές και έτσι απομακρύνονται οι εκλογές
= Φτιάχνει το δικό του κόμμα, πετάει στην άκρη όλη την παλιά φρουρά...

Μετά την έξωση Κοτζιά...

4
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Οργίασε 
το παζάρι, 
μέχρι 
τελευταίας…
δεκάρας
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Από 250.000 έως 2.000.000 ευρώ πήγε η ταρίφα!

Ατομική υποχρέωση η υποβολή «πόθεν έσχες»

Αγόρασαν τους 8 βουλευτές
που χρειαζόταν ο Ζάεφ!

ÄéáâÜóôå óôéò

Ενισχύεται ο ΑΝΤ1

Ο Βαγγέλης 
Μαρινάκης
διεκδικεί άδεια

Αθλητικός προϋπολογισμός για την ΕΡΤ το 2019!

Ηεν θερμώ απόφαση της Συ-
νόδου του Πατριαρχείου της

Μόσχας να διακόψει την κοι-
νωνία με τον Οικουμενικό Θρό-
νο συμπαρασύρει ως έναν
βαθμό τις σχέσεις της και
με την Ελλάδα, αφού ένα
μεγάλο μέρος της εκ-
κλησιαστικής επικράτει-
ας της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος πνευματικά έχει απευθείας
σχέση με το Φανάρι.
Συγκεκριμένα, σε καθεστώς

ακοινωνησίας με τη Μόσχα θα
βρεθεί μοιραία η ημιαυτόνομη

Εκκλησία της Κρήτης, η οποία
έχει άμεση σχέση με το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο.
Στην ίδια δοκιμασία θα βρε-

θούν οι Μητροπόλεις
των Δωδεκανήσων και
η Πατριαρχική Εξαρχία
της Πάτμου, που υπά-
γονται απευθείας στο Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποια στά-
ση θα τηρήσει η Μόσχα με το
Άγιο Όρος. Είναι γνωστοί οι δε-
σμοί της Ρωσίας με το Άγιο Όρος,
στο οποίο μνημονεύεται κανο-

νικά ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης. Τι θα κάνει το Πατριαρχείο
Μόσχας; 
Επίσης, η διακοπή κοινωνίας

που αποφάσισε η Ρωσική Εκ-
κλησία δεν γνωρίζουμε αν θα
επηρεάσει τις Μητροπόλεις των
λεγόμενων «Νέων Χωρών»,
δηλαδή τις Μητροπόλεις της
Ηπείρου, της Μακεδονίας, της
Θράκης και του Βορείου Αι-
γαίου. Ως γνωστόν, οι Μητρο-
πόλεις αυτές υπάγονται πνευ-
ματικά στο Φανάρι και οι
μητροπολίτες τους μνημονεύουν

καθηκόντως και κανονικώς τον
Οικουμενικό Πατριάρχη.
Να πούμε πως η Εκκλησία

της Ελλάδος είναι η μόνη Εκ-
κλησία εξ όλων των Ορθοδό-
ξων η οποία επηρεάζεται με τέ-
τοιο τρόπο από αυτήν την ακραία
στάση του Πατριαρχείου της
Ρωσίας, αφού η μισή και πλέ-
ον επικράτεια της Ελλάδος έχει
πνευματικό σύνδεσμο με την
Εκκλησία της Κωνσταντινου-
πόλεως. Το θέμα είναι αν η Ρω-
σία θα βάλει μέσα στο καθε-

Εγκαίνια για το Open του Ιβάν Σαββίδη

Αν κερδίσει τις εκλογές

 

Πώς τα καταφέρνουμε να βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια
μας και να γινόμαστε ρεζίλι διεθνώς… Χρειάζεται να

’χεις ντοκτορά, πτυχίο από το Χάρβαρντ. Γιατί τέτοιες ικα-
νότητες δεν τις έχει όποιος κι όποιος.  Πρόκειται ομολο-
γουμένως για άλλη μια επιτυχία της κυβέρνησης. Φόρα παρ-
τίδα, ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος έβαλε θέμα στο
Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Τρίτης, παρουσία του
πρωθυπουργού, για το πού πάνε τα μυστικά κονδύλια που

διαχειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών και ουσιαστικά ο
ίδιος ο υπουργός. Και αυτό για να πάρει τη ρεβάνς από τον
Νίκο Κοτζιά, ο οποίος τον κατηγόρησε για το plan B που...
γνωστοποίησε σε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματού-
χους στο Πεντάγωνο, για την περίπτωση που η Συμφωνία
των Πρεσπών δεν περάσει. 
Να θυμίσουμε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, σχολιάζοντας
το ότι ο Καμμένος μπήκε σε άλλα χωράφια, είχε πει ότι «την

εξωτερική πολιτική την ασκεί ο πρωθυπουργός και ο υπουρ-
γός Εξωτερικών». Και εκεί, σε... δημόσια θέα, εξελίχθηκε
μια άγρια αντιπαράθεση των δύο υπουργών, που οδήγησε
τον Κοτζιά σε παραίτηση γιατί τον άφησε ακάλυπτο ο πρω-
θυπουργός. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν πρωτοσέλιδο
και τα μυστικά κονδύλια να γίνουν φανερά... Άλλη μια ελ-
ληνική πρωτοτυπία... Τα μυστικά κονδύλια είναι για εθνι-
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Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Να μην πηγαίνουν τα μυστικά κονδύλια σε... τσέπες ημετέρων

Τ
ίποτε δεν άφησαν έξω από τη λίστα του ξεπουλήματος για
να πάρουν τα λεφτά τους οι... δεσμοφύλακές μας.  Στο Υπερ-
ταμείο έβαλαν 24 ακίνητα του Δήμου Αλίμου, μεταξύ των

οποίων είναι και Ιεροί Ναοί, όπως αποκαλύπτει ο δήμαρχος Αν-
δρέας Κονδύλης.
Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν: 
Το Αρχαίο Θέατρο του Ευωνύμου (Τράχωνες), ο Ιερός Ναός

Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Παλαιό Άλιμο, τα γραφεία της Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος, το Συμμαχικό Νεκροταφείο, το ακίνη-
το της ΔΕΜΕ στο Άνω Καλαμάκι, ακόμη και οι κοινόχρηστοι χώ-
ροι πρασίνου και άθλησης.
Ο Δήμος Αλίμου, μετά από πρόταση του δημάρχου, αποφά-

σισε να προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά και πολιτικά δικα-
στήρια, ζητώντας να ακυρωθεί η μεταβίβαση των ακινήτων αυ-
τών στο Υπερταμείο. 

Τρελαθήκαμε; 

=Καταφεύγει στα δικαστήρια ο Δήμος Αλίμου 

- Αυτές τις διαδικασίες θα νομιμοποιήσει η δημοκρατική Ελλάδα;ÓÅË. 10

Τα παιχνίδια 
που παίχθηκαν στις
εκλογές για τη νέα
Πολιτική Γραμματεία

του ΣΥΡΙΖΑ
Και τους Ναούς έβαλαν 

για πούλημα στο Υπερταμείο! 

= Και γι’ αυτό δεν τη δίνει στη δημοσιότητα

ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Ôïõ ×Ñ. È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

Πολιτικοαμυντικοί
αναχρονισμοί για τα Βαλκάνια

Δύσκολη η αυτοδυναμία…

Μυστικά κρύβει η 9σέλιδη
επιστολή Κοτζιά στον Τσίπρα

= Πού οδηγεί η απευθείας από τον λαό 
εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας

4ΣΕΛ. 9

4ΣΕΛ. 10

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η πλήρης ακοινωνησία
με το Φανάρι που αποφάσισε η Μόσχα 

Σπαρμένος με αγκάθια εί-
ναι για την κυβέρνηση ο δρό-
μος στο πεδίο των εθνικών
θεμάτων. Τους αμέσως επό-
μενους μήνες θα κληθεί να
συναινέσει στη λύση ση-
μαντικών ζητημάτων, που
εκκρεμούν δεκαετίες, με το
τελικό αποτέλεσμα να μη συ-
νάδει ή να είναι ακόμη και

κόντρα στα συμφέροντα της χώρας. Οι τριγμοί θα
είναι αναπόφευκτοι, ενώ θα υπάρξουν και συνέ-
πειες, απρόβλεπτες, τουλάχιστον προς το παρόν. 
Μετά την προχθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή

Πρέσπες, Κυπριακό 
και Αλβανία, οι πονοκέφαλοι 

της κυβέρνησης

Αποκάλυψη

Στον «αέρα» το υπουργείο Εξωτερικών,
με όλα τα μέτωπα ανοικτά 4ΣΕΛ. 6

Όχι στη διαρχία μεταξύ Προέδρου
της Δημοκρατίας και πρωθυπουργού

4ΣΕΛ. 7

Καίει πολλούς η φονική 
πυρκαγιά στο Μάτι

4ΣΕΛ. 10

Το 34,8% «ζει» στη φτώχεια
4ΣΕΛ. 11

Κερδίζει τις συντάξεις 
και το αφορολόγητο ο Τσίπρας

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 12

Σε αδιέξοδο η Εκκλησία της Μόσχας για το θέμα της Ουκρανίας

Ôïõ
ΣΩΤΗΡΗ

Μ. ΤΖΟΥΜΑ

ÓÅËÉÄÁ 12

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ Να μπουν ασφαλιστικές δικλίδες 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 9

= Ποιος ήταν με ποια ομάδα –    
Οι μετακινήσεις 

= Ποιους έκοψε ο Τσίπρας
4ΣΕΛ. 9

-Καρδιοχτύπια και στις περιφέρειες

Δεν… εισπράττει η ΝΔ 
από την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ

ÓÅË. 8

Κραυγή αγωνίας από τους Έλληνες της Βάδης – Βυρτεμβέργης

Χωρίς εκπαιδευτικούς τα ελληνόπουλα της ομογένειας...

Τη σύμφωνη γνώμη των ευρωπαίων εταίρων
–όπως αναφέρουν πληροφορίες από κυβερ-

νητικές πηγές– εξασφάλισε ο Αλ. Τσίπρας για την
αναστολή (μη εφαρμογή) του μέτρου της περικο-
πής των συντάξεων, καθώς και της μείωσης του
αφορολογήτου. Η εξέλιξη αναμένεται να δώσει τό-
σο στην κυβέρνηση όσο και στον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό «βαθιά ανάσα», όπως και τη δυνατότητα
να μπουν στην τελική ευθεία προς τις εκλογές χω-
ρίς να κουβαλούν το βάρος (άγος) κάποιων αντι-
λαϊκών μέτρων. Και αυτό θα είναι ένα από τα βα-
σικά «όπλα» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου. 
Όσον αφορά τα αντίμετρα, για τα οποία έχει δε-

σμευτεί και έχει μιλήσει κατ’ επανάληψη ο κ. Τσί-
πρας, θα εφαρμοστούν σε βάθος τετραετίας. Και
αυτό προκειμένου ο κρατικός προϋπολογισμός να
αντέξει το κόστος χωρίς ιδιαίτερους κραδασμούς
και κυρίως χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή πο-
ρεία της οικονομίας και των μεταρρυθμίσεων.

Πανικός έχει πέσει 
στο Μαξίμου
= 4 δισ. ευρώ θα κοστίσουν οι αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας που 
κρίνουν αντισυνταγματικές τις περικοπές
των συντάξεων 
= ΠΡΟΚΛΗΣΗ: Η κυβέρνηση κατέθεσε
εφέσεις για να μην πληρώσει 4ΣΕΛ. 4

Ακούει το Μαξίμου;
Τ’ ακούν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ; Άκουσαν
οι βουλευτές του, οι υπουργοί, ο Πο-
λάκης αυτά που είπε ο Μανώλης Γλέ-
ζος στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του; 
Ότι...
«Η Γλώσσα, οι παραδόσεις, η Εκ-
κλησία μάς κράτησαν και δεν δια-
λύθηκε η Ελλάδα».
Αλέξη, διαφωνείς με αυτά που πι-
στεύει μια ζωή ο Μανώλης Γλέζος,
που ήταν και παραμένει η ματωμένη
σημαία της Αριστεράς και ποτέ δεν
πήγε κόντρα στους πυλώνες που κρά-
τησαν και κρατούν ακόμη όρθια τη
χώρα, ενώ σήμερα κάποιοι θέλουν
να τους γκρεμίσουν;

4
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Το Σκοπιανό, το μεγάλο 
αγκάθι για τον Μητσοτάκη 

= Για μια εκλόγιμη θέση στα ψηφοδέλτια

4ΣΕΛ. 8

Μάχες στο ΚΙΝΑΛ 
μεταξύ των στελεχών

4ΣΕΛ. 9
Ως εδώ οι τζάμπα μάγκες…
Καμμένος προς τους αντάρτες

Δεν έχει πάγκο η κυβέρνηση

Παυλόπουλος:

= Παραποιημένα στοιχεία δόθηκαν στη Δικαιοσύνη

Άλλη μια μεγάλη... επιτυχία των πολιτικών μας


