
= Θα οργιάσει το πάρε - δώσε στο παρασκήνιο…

Με την πατέντα των 6 ψηφοφοριών, μίας ανά μήνα…
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Καθυστερεί το ERT Sports, ενώ αγοράζονται αθλητικά δικαιώματα

ÄéáâÜóôå óôéò

Μαύρο μετά από 
29 χρόνια στο Mega…

Συρρίκνωση
στον 

«Αθήνα 9,84»

Παραιτήσεις-εξπρές στην ηγεσία της ΕΡΤ

Ξαφνικά, όταν ο Γιάννος Πα-
παντωνίου πέρασε την πόρ-

τα του Κορυδαλλού, ξύπνησε
η ευαισθησία 13 συμμαθητών
του στο Πειραματικό Σχολείο
της Αθήνας. Όλα αυτά τα χρό-
νια που οι μίζες έπεφταν σαν
πολυβόλο πάνω στις φρεγάτες,
και όχι μόνο, θυμήθηκαν ποτέ
τον συμμαθητή τους, που είχε
την τύχη να γίνει βουλευτής,
ευρωβουλευτής, υπουργός κ.λπ.
κ.λπ. χάρη στην... ευσπλαχνία
του Ανδρέα Παπανδρέου; 
Τους έπιασε το... παράπονο

και δήλωσαν ότι δεν μπορεί να

διαπομπεύεται από τη στιγμή
που δεν υπάρχει τελεσίδικη
απόφαση, γιατί έχει το... τεκ-
μήριο της αθωότητας. 
Να συμφωνήσουμε κατ’ αρ-

χάς ότι αυτό το τεκμήριο υπάρ-
χει. Ισχύει, όμως, μόνο για τον
φίλο τους, τον κ. Γιάννο; Πότε
άλλοτε βγήκαν να διαμαρτυ-
ρηθούν για χιλιάδες ανώνυ-
μους και επώνυμους που σύρ-
θηκαν στη φυλακή πριν βγει η
τελεσίδικη απόφαση; Υπερα-
σπίσθηκαν ποτέ έναν φτωχό
που δεν έχει στον ήλιο μοίρα,
έναν Γιάννη Αγιάννη; Αν δεν

ήταν συμμαθητής τους ο Πα-
παντωνίου, θα έκαναν αυτήν τη
«δήλωση συμπαράστασης», που
έσπευσαν μάλιστα να τη δώ-
σουν και στις εφημερίδες; Α -
ντίθετα, θα έπρεπε λόγω της
φιλίας τους να ήταν ιδιαίτερα
ευαίσθητοι απέναντι στην ελ-
ληνική κοινωνία. Όταν, μάλι-
στα, την ώρα που κάποιοι συ-
νάνθρωποί μας ψάχνουν στα
σκουπίδια να βρουν κάτι να ξε-
γελάσουν την πείνα τους, ο συμ-
μαθητής τους είχε βάλει όλα τα
δάχτυλα στο μέλι και ζούσε
πλουσιοπάροχα σε Ελβετία και

Πάρο… Και όταν ο συμμαθη-
τής τους δεν σεβάστηκε εκεί-
νους που του εμπιστεύθηκαν
τη διαχείριση των χρημάτων του
ελληνικού λαού και τη δια-
σφάλιση της Άμυνας της πα-
τρίδας μας, με πρώτο τον Αν-
δρέα Παπανδρέου, και το μόνο
που τον ενδιέφερε, όπως απο-
δείχθηκε από την απόφαση ανα-
κριτών και Εισαγγελέα για την
προφυλάκισή του, ήταν η πάρ-
τη του… 
Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια

προκλητική «δήλωση συμπα-

«Πυρηνική» τηλεοπτική συμμαχία Βαρδινογιάννη – Κοντομηνά

Φόβο προδίδουν οι άτονοι χειρισμοί της κυβέρνησης
απέναντι στην εκτέλεση του έλληνα ομογενή

 

Τι να πούμε, τι; Να κλάψουμε για
την κατάντια μας; Εκτελέστηκε

εν ψυχρώ από την Αστυνομία του
Έντι Ράμα, πρωθυπουργού της Αλ-
βανίας, ένας νέος, ο Κωνσταντίνος Κατσί-
φας, το... έγκλημα του οποίου ήταν ότι αγα-
πούσε την πατρίδα του, την Ελλάδα. Κάτι
που δεν το έκρυβε, είχε πάντα μαζί του την

ελληνική σημαία στους Βουλιαρά-
τες. Και η μόνη αντίδραση της κυ-
βέρνησης ήταν μια τυπική δήλωση

διαμαρτυρίας και από κει και πέρα
σιωπή. Ακόμη και όταν έγραψε ο... φίλος και
γείτονας κ. Ράμα εκείνο το κατάπτυστο tweet,
όπου απαιτούσε από εμάς να μη χαρακτηρί-
ζουμε «απαράδεκτη την απώλεια ενός τρε-

λού που πυροβόλησε κατά της Αστυνομίας
μας», από το Μαξίμου καμία απολύτως α -
ντίδραση! Προφανώς, για να μη στενοχω-
ρήσουμε τον... καλό μας γείτονα, που δεν
έχει αφήσει σε χλωρό κλαρί την ελληνική
μειονότητα, η οποία έχει αποδεκατιστεί από
το κυνηγητό που υφίσταται μονίμως και πολ-
λοί Έλληνες τα μαζεύουν και έρχονται στην

πατρίδα ή πάνε στην Αμερική. Και όλα αυ-
τά την ώρα που προσφέρουμε στον Ράμα
κομμάτι των χωρικών μας υδάτων. 
Υπάρχουν και χειρότερα, όμως: Καμία απο-

λύτως αντίδραση δεν υπήρξε και στην άρ-
νηση των... Τιράνων να δώσουν στον γέρο
πατέρα του Κατσίφα τη σορό του παιδιού
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Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Στήνει στον τοίχο Έλληνες ο Ράμα κι εμείς πέρα βρέχει...

Ε
πιταχύνονται οι ρυθμοί εκκαθάρισης των «κόκκινων» δα-
νείων για να πιαστούν οι στόχοι που έχουν επιβάλει στις
τράπεζες οι «θεσμοί»-δανειστές. Και το... πλαίσιο που έχει

τεθεί είναι μέσα στους επόμενους 15 μήνες να γίνουν 35.000
πλειστηριασμοί ακινήτων. Η... γραμμή είναι μέχρι το τέλος του
2018 να έχουν γίνει 16.000 πλειστηριασμοί και ήδη έχουν διε-
ξαχθεί 9.000. Απομένουν, δηλαδή, άλλοι 7.000. Και μέσα στο
2019 πρέπει να γίνουν 19.000 πλειστηριασμοί. 
Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες έχουν δεσμευθεί να μει-

ώσουν έως τα τέλη του 2021 κατά 50 δισ. ευρώ τα μη εξυπη-
ρετούμενα ανοίγματα. 
Αξίζει να σημειωθεί αυτό που είπε για τους άγονους πλει-

στηριασμούς ο γενικός διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς Γιώρ-
γος Γεωργακόπουλος, ότι το 1/3 ρυθμίζεται με τον δανειολήπτη
στο πλαίσιο του πλειστηριασμού και δεν απαιτείται επαναγορά
από την τράπεζα ή επανάληψη του πλειστηριασμού. 
Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχουν περάσει σε άλλα χέρια

11.159 ακίνητα δανειοληπτών και έχουν πάρει σειρά άλλα 3.776. 
Στα 3.776 ακίνητα για τα οποία θα γίνουν ηλεκτρονικοί πλει-

στηριασμοί περιλαμβάνονται 601 κατοικίες, 12 ξενοδοχειακές
μονάδες και 145 καταστήματα. Ανάμεσα στα 29 ακίνητα που
πρόκειται να βγουν σε πλειστηριασμό τον Νοέμβριο για οφει-
λές στην Εφορία είναι και το τριώροφο νεοκλασικό στη Βου-

Μήπως είχε μπάρμπα
στην Κορώνη 

η Folli-Follie και 
πέταξε το... πουλάκι; 

35.000 πλειστηριασμοί 
για να... ξεκοκκινίσουν τα δάνεια!

ΠΑΖΑΡΙ Η ΕΚΛΟΓΗ
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Κίνδυνοι και ευκαιρίες των μεταβατικών 
περιόδων και η Συμφωνία των Πρεσπών

Τρεις Εξεταστικές έχουν από τώρα έτοιμες!
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Επιλεκτική ευαισθησία 
των συμμαθητών του Γιάννου...

Συγκλονίζουν οι μαρτυ-
ρίες της κύπριας ευρω-

βουλευτού Ελ. Θεοχάρους,
η οποία ταξίδεψε στην Αλ-
βανία και συναντήθηκε με
την οικογένεια του αδικο-
χαμένου Κ. Κατσίφα. Σοκ
προκαλούν οι καταγγελίες
της για τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες εκτελέσθη-
κε από τους αλβανούς αστυ-

νομικούς αλλά και για το κλίμα που επικρατεί
στη γειτονική χώρα. Παράλληλα, προανήγγει-
λε ότι θα προβεί σε συγκεκριμένες καταγγε-
λίες στο Στρασβούργο και σε όλα τα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

«Θα ήθελα οι οιμωγές της οικογένειας να
φτάσουν στην Αθήνα, στη Λευκωσία και στις
Βρυξέλλες. Ζήσαμε στιγμές αρχαίας τραγω-
δίας, από την “Αντιγόνη” του Σοφοκλή», ανέ-

«Οι οιμωγές της οικογένειας 
να φτάσουν στην Αθήνα, 

τη Λευκωσία και τις Βρυξέλλες»

4ΣΕΛ. 10

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
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=Βαρύ «κατηγορώ» για προσλήψεις, προμήθειες 
και ατασθαλίες - Στο στόχαστρο και ο Πάνος Καμμένος

Ποιοι υπουργοί είναι 
στη «μαύρη λίστα» της ΝΔ

ÓÅË. 8

Όμηρος η Ελλάδα 
και η μειονότητα 
της Βορείου Ηπείρου
στους εκβιασμούς του Ράμα

4ΣΕΛ. 9

= Εκβιασμοί μέχρι την τελευταία στιγμή για να δώσουν στον πατέρα τον νεκρό γιο του, με την Αθήνα να μην αντιδρά...

του Προέδρου της Δημοκρατίας
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= Γιατί άργησε τόσο πολύ η
παρέμβαση της Δικαιοσύνης; 

Πολύ αργά ξύπνησε η Δικαιοσύνη
για το τεράστιο σκάνδαλο της Fol-

li-Follie, με λεία πολύ πάνω από ένα
δισεκατομμύριο ευρώ... Παρότι η
φούσκα έχει σκάσει εδώ και αρκε-
τούς μήνες, κανένας Εισαγγελέας
δεν είχε παρέμβει. 
Κατά... σύμπτωση, ούτε οι αρμό-

διοι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρενέ-
βησαν όλους αυτούς τους μήνες, λες
και κάποια... αόρατη εξουσία είχε
απλώσει δίχτυ προστασίας, κάτι που
δείχνει ότι τα αφεντικά της Folli-Follie
ίσως έχουν μπάρμπα στην Κορώνη...
Και ενδεχομένως να μετείχε και ο
«μπάρμπας» στο πάρτι των εκατον-
τάδων εκατομμυρίων... Και έπρεπε
να περάσει κάποιος χρόνος για να
σβηστούν τα ίχνη. 
Τώρα μένει να φανεί αν ο Οικο-

νομικός Εισαγγελέας, που παρενέ-
βη, καλώντας ήδη δέκα στελέχη της
εταιρείας ως ύποπτα για τα αδική-
ματα της απάτης και του ξεπλύματος
«μαύρου» χρήματος, θα βρει τα απα-
ραίτητα «αποτυπώματα», τα οποία θα
οδηγήσουν στους εγκεφάλους της
απάτης, ή το... πουλάκι πέταξε με τις

=Ενοχλήθηκαν για τη... διαπόμπευσή του, αλλά δεν τους πείραξαν 
οι μίζες που έπαιρνε σε βάρος της Άμυνας της χώρας 

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά 
του ο Πάνος Καμμένος

= Με δίκες και διώξεις στελεχών της ΝΔ
και του ΠΑΣΟΚ θα πάει μέχρι τις κάλπες…

4ΣΕΛ. 10

Τρομάζει τη ΝΔ ο μεγάλος αριθμός
των συμβασιούχων στο Δημόσιο

4ΣΕΛ. 8

Φτιάχνει κλίμα 
εκλογών ο Τσίπρας

= Γιατί δεν ζητήσαμε τη σύσταση 
μεικτής επιτροπής για τη διαλεύκανση 
της δολοφονίας του Κατσίφα

= Όλη η επιχείρηση εναντίον του
έχει καταγραφεί από drone

Υπό κατάσχεση όλη η χώρα!
Αυτή είναι η... καθαρή έξοδος από τα Μνημόνια

= Πάνω από 4.850.000 κατασχετήρια
έχουν εκδοθεί για δεσμεύσεις 
τραπεζικών λογαριασμών!

Από 35 δισ., κάτω από 5 δισ. ευρώ
η αξία των 4 τραπεζών σήμερα

4ΣΕΛ. 12

- Για να διορίσει δικό του διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 
και Επίτροπο, η θητεία των οποίων λήγει το καλοκαίρι

Γιατί θα πάει ο Τσίπρας 
σε εκλογές μετά τον Ιούνιο

ÓÅË. 10

κουρεστίου, στο Κολωνάκι, όπου ήταν η επιχείρηση του Λάκη Γαβαλά,
ο οποίος χρωστάει 18 εκατ. ευρώ μόνο στην Εφορία, με την τιμή εκκί-
νησης να έχει ορισθεί σε 1.800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία
από τους πλειστηριασμούς που έχουν γίνει, τα 8 στα 10 ακίνητα έχουν
περάσει στα χέρια των τραπεζών. 
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Ήταν εκεί, στην Ντόχα, όταν όλοι οι γιατροί τού έλεγαν
ότι πρέπει να μπει αμέσως στο χειρουργείο 
– Αψήφησε όλους τους κινδύνους για την υγεία του
γιατί ήθελε να είναι εκεί, για την Ελλάδα…

Από τον τόπο της εκτέλεσης η κύπρια 
ευρωβουλευτής Ελένη Θεοχάρους λέει:

Μπράβο, 
Λευτέρη 
Πετρούνια
Παρέδωσες μεγάλο μάθημα 
σε όλους μας, και ιδίως 
στους πολιτικούς μας

4ΣΕΛ. 7

12 φορές τροποποίησαν 
τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ!

4ΣΕΛ. 2

Αυτό κι αν δεν είναι μεγάλο κατόρθωμα…

= Γιατί, αν κυβερνήσει μετά τις εκλογές, 
θα έχει να αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα

Κραυγή απόγνωσης από 
την ελληνική φαρμακοβιομηχανία

4ΣΕΛ. 12

Αλλάζει την ατζέντα από το γήπεδο της
κοινωνίας, που οικονομικά έχει καταρρεύσει

4ΣΕΛ. 11

30 μονάδες οδηγούνται στη συρρίκνωση


