
Μπορεί να βγήκαμε από τα Μνη-
μόνια, όμως αυτό έγινε τυπικά

και όχι ουσιαστικά. Ο κόσμος παρα-
μένει στα κάτεργα. Το χαμόγελο εί-
ναι είδος εν ανεπαρκεία... Και τα τε-
λευταία στοιχεία της Eurostat έρχονται
να το επιβεβαιώσουν. Κατατάσσουν
την Ελλάδα τελευταία σε όλη την Ευ-
ρώπη στην αντιμετώπιση της φτώ-
χειας. Σύμφωνα με τα επίσημα στα-
τιστικά στοιχεία της Eurostat, σήμερα
το 48% του πληθυσμού, ήτοι 5.100.000
άνθρωποι, ζει κάτω από το όριο της
φτώχειας, που είναι 382 ευρώ τον
μήνα. Και μάλιστα από το 48%,
1.500.000 «ζουν» σε συνθήκες ακραί-
ας φτώχειας, δηλαδή κάτω από 182
ευρώ τον μήνα!

5.100.000 Έλληνες 
ζουν στη φτώχεια! 

Eurostat: 

Στόχος του Τσίπρα, να είναι απαραίτητος για τον σχηματισμό 
κυβέρνησης, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρώτο κόμμα
= Σε αυτόν τον σχεδιασμό εντάσσεται η επιχείρηση αποδόμησης του ΚΙΝΑΛ με 
την αποκάλυψη σκανδάλων, για να μην μπορεί να κάνει κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη

Για να εισπράξει τα οφέλη από τα δώρα και τις παροχές, πριν... εξατμιστούν 
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Τραβάει το σχοινί ο «Αθήνα 9,84» λίγο πριν από τις εκλογές!

ÄéáâÜóôå óôéò

Open: Νέα δεδομένα 
και πρεμιέρες

Διαπραγματεύσεις ΕΡΤ –
ΕΥΕΔ για την πληρωμή

των δημιουργών... 
χωρίς μεσάζοντες

óελ . 10 , 12, 13

Πρόστιμα 480.000 ευρώ του ΕΣΡ ακύρωσε η Ραδιοτηλεοπτική

Σε έναν μήνα, με τη... δύση
του 2018, θα είναι απρο-

στάτευτη η πρώτη κατοικία, το
σπίτι του ελληνικού νοικοκυ -
ριού. Η προστασία που όλα αυ-
τά τα πέτρινα χρόνια είχε η 
πρώτη κατοικία, χάρη στον ευ-
λογημένο «νόμο Κατσέλη», λή-
γει και μέχρι τώρα η κυβέρνη-
ση δεν έχει αποφασίσει ποιο
νομικό δίχτυ θα υπάρξει και αν
θα προστατευθεί η πρώτη κα-

τοικία από τα κάθε λογής αρ-
πακτικά, με τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς να είναι στην
ημερήσια διάταξη. Και είναι
άγνωστο πώς θα αντιδράσουν
οι ιδιοκτήτες, που με το δίκιο
τους, όταν δουν ότι χάνουν το
σπίτι τους και πετιούνται στον

δρόμο, θα φτάσουν σε ακραί-
ες καταστάσεις.  Γι’ αυτό και πρέ-
πει η κυβέρνηση και προσωπι-
κά ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας να διασφαλίσουν το
«σπιτάκι της ελληνικής οικογέ-
νειας».  Έως τώρα, με τον «νό-
μο Κατσέλη», η κύρια κατοικία

προστατεύεται όταν έχει αντι-
κειμενική αξία μέχρι 180.000
ευρώ για έναν ενήλικο, με το
ποσό να αυξάνεται σε 220.000
ευρώ για ζευγάρι, σε 240.000
ευρώ για οικογένεια με ένα παι-
δί, σε 260.000 ευρώ με δύο παι-

Σοκάρει η διάλυση του κλάδου της Ενημέρωσης!

 

Αρνείσαι να συμβιβασθείς...
Να κλείσεις τα μάτια...
Δεν γίνεται να μην κυλήσουν τα δάκρυα...
Να μην εξοργισθείς...
Να πεις, τι με νοιάζει εμένα, αρκεί να περ-
νάω εγώ καλά κι ας βουλιάξουν οι άλλοι...
Να μην επαναστατήσεις, 
να μη φωνάξεις: Πού πάμε;
Να μην τρέξεις εκεί όπου 
ο πόνος είναι βαρύς. Να μη βοηθήσεις 
με ό,τι μπορείς.
Δεν μπορεί να είναι αυτή η Ελλάδα...

Να έχει χαθεί η ανθρωπιά από αυτούς
που κρατούν τα κλειδιά της χώρας.
Από αυτούς που έχουν αποστολή να
είναι κοντά στον συνάνθρωπό μας, σε
αυτόν που έχει μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης,
που δεν μπορεί να θρέψει τα παιδιά του. 
Δεν μπορεί οι κατέχοντες την εξουσία, σε όποιο
πόστο κι αν είναι, να τα μετρούν όλα με το χι-
λιοστό, με το άψυχο γράμμα του νόμου... Γιατί
πίσω από αυτό υπάρχουν ζωές, ψυχές μικρών
παιδιών που δεν φταίνε σε τίποτε, που η ζωή
τούς φέρθηκε σκληρά, άδικα...
Δύο γεγονότα σημάδεψαν την εβδομάδα που

πέρασε. Δύο γεγονότα συγκλονιστικά,
που δεν άφησαν αδιάφορο κανέναν
πολίτη της χώρας... Δεν είναι δυνατόν
να είναι η Ελλάδα σε εκείνη τη φωτο-

γραφία από το Κολαστήριο στα Λεχαινά με τα
ξύλινα κλουβιά, μέσα στα οποία δεν βρίσκο -
νται πουλάκια αλλά αθώες παιδικές ψυχού-
λες... Παιδιά που τα αδίκησε η φύση. Και το αδί-
κημα που έκαναν είναι ότι γεννήθηκαν με
αξεπέραστα προβλήματα, για τα οποία δεν φταί-
νε. Και είναι καταδικασμένα να ζουν σε αυτήν
τη φυλακή... Αυτόματα λες ότι δεν μπορεί να
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Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Δεν μπορεί να είναι αυτή η Ελλάδα...

Δεν τα λέει όλα η κυβέρνηση
για αυτά που κρύβει ο Προ-

ϋπολογισμός. Με πρώτο και κύ-
ριο το ότι η... σφαγή των συντά-
ξεων πήρε... αναστολή για το
2020. Αυτό καταγράφεται ωμά
στη σελίδα 51 του Προϋπολογι-
σμού και συγκεκριμένα στον πί-
νακα 3.7 με τίτλο «Δημοσιονο-
μικές Παρεμβάσεις 2019 (σε
καθαρή βάση)», όπου σημει-
ώνεται: 

«Α. Μεταβολές σε σχέση με
ΜΠΔΣ 2019 – 2022, ποσό -335
εκατ. ευρώ.

1. Μη εφαρμογή εξισορ-
ροπητικών παρεμβάσεων 2019,
πλην οικογενειακών επιδο-
μάτων 1.730 εκατ. ευρώ» (βλέ-
πε φωτοτυπία)… Που σημαίνει

ότι αναστολή και όχι ακύρωση
των περικοπών της προσωπικής
διαφοράς, μόνο για το 2019 και
μόνο για τους παλιούς συνταξι-
ούχους (μέχρι 12/5/2016), απο-

φάσισαν η «τρόικα» και η κυ-
βέρνηση, όπως προκύπτει από
τον Προϋπολογισμό και την Έκ-
θεση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής που δόθηκε στη δημοσιό-
τητα. Το ίδιο εισηγείται και το
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμ-
βούλιο στη γνώμη που υπέβα-
λε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
βάσει του άρθρου 42 παρ. 4 του
ν. 4270/2014.
Το 2019 καταργούνται: 

= τα οικογενειακά επιδόματα
σε όλες τις συντάξεις,

Μαχαίρι σε οικογενειακά επιδόματα 
και ΕΚΑΣ ύψους 335 εκατ. ευρώ!

Ôïõ   ×Ñ. È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

Ελλείμματα επικοινωνίας, 
κατανόησης και ενημέρωσης

Aποκάλυψη

Το μαχαίρι στον λαιμό για την πρώτη 
κατοικία βάζουν οι «θεσμοί»! 

4ΣΕΛ. 9

ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 8

Βάζουν χέρι
στις θυρίδες…ÓÅË. 14

τον Φεβρουάριο 

Την ώρα που ένας στους πέντε απα-
σχολούμενους το 2017 είχε μισθό

μέχρι 500 ευρώ, όπως αποκαλύπτει
ο ΣΕΒ, οι πολιτικοί μας φρόντισαν οι
μετακλητοί υπάλληλοι και οι συμβα-
σιούχοι του Δημοσίου που έχουν απο-
σπαστεί στα γραφεία υπουργών, υφυ-
πουργών, γενικών γραμματέων, ακόμη
και βουλευτών να είναι οι εκλεκτοί
των κυβερνήσεων διαχρονικά, με
πλούσιο τον... άρτο που απολαμβά-
νουν. Και με τη βούλα του νόμου, εί-
ναι οι πιο ευνοημένοι μισθολογικά.
Μέσα στην κρίση, το διάστημα 2014-

= Ποιος ιδιοκτήτης, έτσι και δει τα αρπακτικά 
να του παίρνουν το σπίτι, δεν θα φτάσει στα άκρα;

Πότε είναι σοβαρή η κατάθλιψη
Σκωληκοειδίτιδα: Ποια παιδιά 
κινδυνεύουν λιγότερο; Προβληματισμένη η Εκκλησία 

από τη στάση του Καμμένου 4ΣΕΛ. 9

Ξεσάλωσε και απειλεί 
τους πάντες η Τουρκία!

Κλειστές οι πόρτες του Κυριάκου
στους βουλευτές του

Τρόμαξαν από τα γκάλοπ 
και τις αντιδράσεις

Και χάρτες με τις διεκδικήσεις της σε Ελλάδα και Κύπρο

Πλεονασματικός 
ο προϋπολογισμός, 
με μεγάλο έλλειμμα
Αγορά και κοινωνία...
Θριαμβολογεί η κυβέρνηση ότι είναι η πρώτη

μνημονιακή κυβέρνηση που καταθέτει προ-
ϋπολογισμό με πλεόνασμα κάπου 3,5 δισ. ευρώ.
Και καλώς θα πανηγύριζε αν αυτό το πλεόνασμα
επιβεβαιωνόταν και από την κατάσταση που βιώ-
νει η Αγορά –οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες–
και η κοινωνία (απασχόληση, ποσοστό ανεργίας,
ύψος μισθών και συντάξεων) και αν η οικογένεια
είχε ξεφύγει από τη φτώχεια. 
Τα πραγματικά στοιχεία, όμως, κάθε άλλο πα-

ρά συμβαδίζουν με τους πανηγυρισμούς του Μα-
ξίμου, όταν μάλιστα συνοδεύονται από 935 εκατ.
ευρώ νέους φόρους. 
Και όταν οι πλειστηριασμοί είναι στην ημερή-

σια διάταξη και τα «κόκκινα» δάνεια έχουν εκτο-
ξευθεί στα 185,9 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 105,4
δισ. ευρώ οφείλουν επιχειρήσεις και τα 80,5 δισ.
ευρώ νοικοκυριά. Όταν οι κατασχέσεις έχουν ξε-
περάσει τις 1.700.000, οι άνεργοι είναι πάνω από
ένα εκατομμύριο, για την ακρίβεια 1.012.264, και
κάθε μέρα δίνουν αγώνα επιβίωσης χιλιάδες επαγ-
γελματίες, με 3.569.975 φορολογουμένους να

ΣΤΗΝΕΙΚΑΛΠΕΣ 

Όπισθεν ολοταχώς Τσίπρας και Ιερώνυμος

ÓÅË. 9

Στις… μυλόπετρες Σαμαρά –
Άδωνη ο Μητσοτάκης
= Ζητούν Εξεταστικές Επιτροπές και Ειδικά 
Δικαστήρια, με τον Κυριάκο να απαντά ότι «δεν
θα κάνουμε τη χώρα ένα απέραντο δικαστήριο»

Πολλά τα παράπονα και οι γκρίνιες

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 9

Όπως προκύπτει από τη σελ. 51 του Προϋπολογισμού 

Αυτό έλειπε,
να μη φροντίσουν 

για τα δικά τους παιδιά...

4ΣΕΛ. 6

Αδιανόητη κάθε μορφής 
συνομοσπονδία στην Κύπρο

= Ακόμα και την Αμερική! 

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 9

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

= Μόνο για το 2019 δεν περικόπτονται οι συντάξεις 
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Απαιτούν πλειστηριασμούς σε ακίνητα αξίας κάτω από 100.000 ευρώ 

=Στις ελληνικές καλένδες η συμφωνία για την περιουσία και τη μισθοδοσία των κληρικών

935 εκατ. ευρώ παραπάνω φόρους θα πληρώσουμε φέτος ó
.1

5

Γιατί οι διαβητικοί 
κινδυνεύουν από αρθρίτιδα
και οστεοπόρωση

Ξηλώνουν το όραμα 
του Τρίτση στο Αργοστόλι

4ΣΕΛ. 19
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Διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας

= Τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Κόντρα ο Κοτζιάς στον Τσίπρα 
για την αναθεώρηση του Συντάγματος4ΣΕΛ. 7

4ΣΕΛ. 8

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο ΣΕΒ
Χάθηκαν 1.083.000 εργαζόμενοι
από κρίσιμα επαγγέλματα 4ΣΕΛ. 14

213 δισ. ευρώ κόστισε η κοινωνική
ασφάλιση από το 2000 μέχρι το 2015

Σάββας Ρομπόλης:

4ΣΕΛ. 15


