Ανοίγει η Λούκα Κατσέλη τα χαρτιά της στο «Π» για την πρώτη κατοικία
Ο «νόμος Κατσέλη», ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και σύγχρονους νόμους στην Ευρώπη, είναι...

Το τελευταίο καταφύγιο του υπερχρεωμένου πολίτη
= Αναγκαίος σε κάθε ευνομούμενη δημοκρατία
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Πολεμικό κλίμα στις σχέσεις
πρωθυπουργού και τραπεζίτη

Τα τρία «κατηγορώ»
Τσίπρα κατά Στουρνάρα
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Πώς μπορείς να έχεις υπερπλεονάσματα όταν οι οφειλές στην Εφορία
έχουν φτάσει στα 185 δισ. ευρώ και τα χρέη στα Ταμεία 34,3 δισ.;
= Και

όταν πάνω από 100.000 συντάξεις δεν έχουν εκδοθεί και οι άνεργοι είναι 1.000.000…

Γιόρτασε ο πρωθυπουργός Αλέξης
χρονος Οδυσσέας. Και μοίρασε δώÑÑÁËÅÁ ρα σε συνταξιούχους και ευπαθείς
Τσίπρας με χορούς και με... τα - ÈÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
μπούρλα τις 100 πρώτες μέρες της
ομάδες συνολικής αξίας περίπου 3
(νέας) κυβέρνησής του, ο βίος της
δισ. ευρώ. Τα οποία προήλθαν όχι από την
οποίας μετράει από τον αποχαιρετισμό των αύξηση της παραγωγής της χώρας αλλά από
Μνημονίων, που τον έκανε με διάγγελμά του το... «κούρεμα» των δημοσίων επενδύσεων
ο πρωθυπουργός από την Ιθάκη σαν σύγ- κατά 1,8 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με νέους

φόρους και νέα μέτρα, που συνολικά κοστίζουν κοντά στα 9 δισ. ευρώ.
Πώς μπορείς, όμως, να μιλάς για υπερπλεόνασμα σε μια χώρα:
• όταν έχει πάνω από 1.000.000 ανέργους,
• όταν οι εκκρεμείς συντάξεις, που εσκεμμένα παραμένουν σε εκκρεμότητα για... τυ-

πικούς λόγους, ξεπερνούν τις 100.000,
• όταν 500.000 νέοι οφειλέτες μπήκαν στον...
μαυροπίνακα της ΑΑΔΕ, που περιλαμβάνει
συνολικά 4.312.395 φορολογουμένους με
χρέη 103 δισ. ευρώ, που μαζί με τα πρόστιμα έχουν εκτοξευτεί στα 185 δισ. ευρώ, ενώ
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Ποιος φυγάδευσε Υποχρέωση του κράτους η μισθοδοσία του Κλήρου με συνταγματική διάταξη στην αναθεώρηση
τον Όσβαλντ;
= Ποιους εκβίαζε;
αι ξαφνικά μέσα από τα
χέρια της Αστυνομίας, με
Κ
το βραχιολάκι να δίνει κάθε

στιγμή το στίγμα του, κατάφερε (;) μόνος του (;) να σπάσει το βραχιολάκι και να
εξαφανισθεί ο Ζαν-Κλοντ
Όσβαλντ, λες και τον κατάπιε η γη, ενώ διεξαγόταν η
δίκη του, με την κατηγορία
του ξεπλύματος μαύρου χρήματος για τη Ζήμενς αλλά και
για τις υποθέσεις των εξοπλιστικών.
Το πώς δεν πήρε τίποτα χαμπάρι κανένας από
όλους εκείνους τους... ασφαλίτες που τον παρακολουθούσαν είναι μεγάλο θέμα. Γιατί σίγουρα
κάποιους μεγαλόσχημους, φυσικά επώνυμους,
κρατούσε στο χέρι ο γάλλος τραπεζίτης και τους
απειλούσε ότι θα... κελαηδούσε αν δεν τον έβγαζαν έξω από την Ελλάδα.
Για την αριστερή κυβέρνηση του διδύμου Τσίπρα – Καμμένου είναι μεγάλο... πλήγμα.

Τα σχέδια
του Μαξίμου
για τις εκλογές
= Όλα όσα συζητούν
4ΣΕΛ. 12

Λίστα με διώξεις κατά υπουργών
της κυβέρνησης φτιάχνουν στη ΝΔ
= Ποιοι είναι πρώτοι στη σειρά

Οργή Καραμανλή
κατά Γεννηματά
= Ενοχλημένος ο πρώην
πρωθυπουργός από την…
αφωνία του Μητσοτάκη

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
η μάχη του ΚΙΝΑΛ στις δημοτικές
= Με Γερουλάνο και Καϊλή υποψήφιους

4ΣΕΛ. 7

Συνωστισμός στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Τέσσερις Νεοδημοκράτες
για… δήμαρχος!
4ΣΕΛ. 8

Ο γ. γ. του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας δηλώνει

Έχουμε βάλει τον πήχη ψηλά
για τον νέο αιώνα

ó. 17

= Πρόοδος δεν είναι ο καπιταλισμός
αλλά ο σοσιαλισμός
4ΣΕΛ. 7
48

λευκή πετσέτα
Αποκλειστικό

Βαρυσήμαντη παρέμβαση
του Προέδρου της Δημοκρατίας

Η σύμπραξη Εκκλησίας
και Πολιτείας έχει
συνεισφέρει πολλά
στον λαό και στο έθνος

= Τελεσίγραφο του Οικουμενικού Πατριάρχη: Μην τολμήσετε να αλλάξετε το άρθρο 3 του Συντάγματος
=

Διαλύουν την οικογένεια με την αλλαγή του άρθρου 21

ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 10

Τα μέτρα λιτότητας που επέβαλαν τα Μνημόνια έφεραν

4ΣΕΛ. 10

Το 38,9 των πολιτών της υπαίθρου στα όρια της φτώχειας

Αποκάλυψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

24,8 δισ. ευρώ
πάνε στα... σκουπίδια!

= Αύξησαν την επισιτιστική ανασφάλεια,

επηρέασαν σοβαρά τους μικρούς παραγωγούς
και εμπόρους τροφίμων και έπληξαν
τον γεωργικό τομέα τροφίμων
κράτος και
κράτη-μέλη της ΕυΤταο ελληνικό
ρωζώνης παραβίασαν το

δικαίωμα του ελληνικού λαού στην τροφή ως αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας που απαιτήθηκαν από
τα τρία Μνημόνια Κατανόησης (2010, 2012 και
2015) και στην ουσία τα πακέτα λιτότητας που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα αντέβαιναν στο διεθνές δίκαιο
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με την
έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από τους οργανισμούς
ΤΝΙ και FIAN και η οποία
έγινε από τους Λεωνίδα Βα-

τικιώτη, Πιέτζε Βέρβεστ,
Τζέννυ Γκιουγκή, Σύλβια
Κέη, Χαράλαμπο Κωνσταντινίδη, Έμιλι Μαθάισεν,
Στέφαν Μπακς, Χριστίνα
Σακαλή και Ειρήνη-Εριφύλη Τζέκου.
Τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά:
= Το 38,9% των πολιτών
της υπαίθρου στην Ελλάδα
το 2017 βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας.
= Η ανεργία στην ύπαιθρο
εκτοξεύθηκε από το 7% το
2008 στο 25% το 2013, ενώ
το κατά κεφαλήν εισόδημα
στην ύπαιθρο μειώθηκε κατά 23,5% κατά τη διάρκεια

ίγουρα πολλοί, για να μην πούμε
Σ
όλοι αυτοί που θα διαβάσουν το
κείμενο, το λιγότερο θα διερωτηθούν:

της κρίσης (2008 - 2013).
= Η επισιτιστική ανασφάλεια σε όλη
την ελληνική επικράτεια επίσης αυξήθηκε, με τις τιμές των τροφίμων να
αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς
από τις τιμές στην Ευρωζώνη την πε-
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Εννιά καυτά μέτωπα περιμένουν
τον πρωθυπουργό στο Eurogroup
= Ανησυχία στο Μαξίμου μήπως δεν πάρουν τα 600 εκατ. ευρώ,
που τα έχουν άμεση ανάγκη για να πληρώσουν το μέρισμα

Μ

ετά το πολύμηνο σκωτσέζικο ντους για την κυβέρνηση αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό μέχρι να κερδίσει το
στοίχημα με τον εαυτό του για
τη μη περικοπή των συντάξεων
το 2019, όπως προέβλεπε το
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, από
το οποίο θα καθοριζόταν σε μεγάλο βαθμό αν θα είναι στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι και μετά τις εκλογές, στοίχημα που

τελικά το κέρδισε, αύριο, Δευ- χές, αρκετοί υπουργοί θα εκτέρα 3 Δεκεμβρίου, περιμένει φράσουν δημόσια τη διαφωνία
τους. Κι αν δεν
τον Τσίπρα το Euκοινή στάrogroup, όπου θα
υψη βρεθεί
ση, κανείς δεν
τεθούν στο τρα- Αποκάλ
μπορεί να προπέζι κρίσιμα θέματα. Το... μενού περιλαμβάνει βλέψει τις εξελίξεις.
Το πιο σημαντικό, όμως, για
εννιά καυτές απαιτήσεις – όρους
και τώρα αντιλαμβάνεται και ο τον Αλέξη Τσίπρα είναι να πάπρωθυπουργός και ο υπουρ- ρει τα 600 εκατ. ευρώ, που τα
γός Οικονομικών ότι, αν δεν έχει ανάγκη για να πληρωθούν
υπάρξουν σοβαρές αντιπαρο- άμεσες υποχρεώσεις.

Είναι δυνατόν να ψάχνεις ακόμα και
το φραγκοδίφραγκο και να πετάς 24,8
δισ. ευρώ; Είναι, όμως, αλήθεια που
δεν διαψεύδεται, από τη στιγμή που
φέρει και την υπογραφή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πρόκειται για τη
φετινή έκθεσή του για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31/12/2016,
οι οποίες ανήλθαν σε 102 δισ. ευρώ,
αλλά εισπράχθηκαν μόλις 2.816,2
εκατ. ευρώ, ήτοι το 3%.
Ένα δεύτερο στοιχείο, που επιβεβαιώνει ότι λεφτά δεν υπάρχουν, είναι ότι επί συνόλου οφειλών 97,843
δισ. ευρώ στις αρχές του 2018 μπήκαν σε ρύθμιση μόλις 4,254 δισ. ευρώ! Και πάμε στην τρίτη και... φαρ-

ρίοδο της κρίσης, παρά την απότομη
πτώση στα εγχώρια εισοδήματα και
τα εργατικά κόστη.
= Το ποσοστό των νοικοκυριών που
δεν μπορεί να αποκτήσει ένα γεύμα

Στο Υπερταμείο περνάει και το Ολυμπιακό Στάδιο

4ΣΕΛ. 8
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ΠΕΤΑΕΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ

Τα εννιά θέματα που περιλαμβάνονται στην ατζέντα της
σύσκεψης είναι τα εξής:
1) Η στάση πληρωμών που έχει
κάνει η κυβέρνηση προς τις επιχειρήσεις για διάφορα είδη που
έχουν παραδώσει.
2) Η περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
3) Η μεταφορά του Ολυμπιακού Σταδίου στο Υπερταμείο.
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Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Εκεί φτάσαμε

Υποστηρικτής
του Ερντογάν
ο ΓΓ του ΑΚΕΛ
Άντρος Κυπριανού!
= Ενορχηστρωμένη επίθεση
εναντίον Ελλάδας – Κύπρου 4ΣΕΛ. 6

Στον αέρα η ψήφος
των Ελλήνων του εξωτερικού!

4ΣΕΛ. 4

Τα ’σπασαν αλληλοϋβριζόμενοι
οι «4» δεξιοί
4ΣΕΛ. 8
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Ένας κερδίζει και χάνουν οι άλλοι από τα reality games

Σχολή Ραδιοφωνίας Τα λεφτά των αδειών από τον ειδικό φόρο τηλεόρασης Η διανομή του
Αύξηση της διαφήμισης στα ΜΜΕ το 2018 Τύπου στον αέρα
στήνει η ΕΡΤ

Ρωσία και Ουκρανία
σε νέα ένταση
= Ποιες

θα είναι οι επιπτώσεις
σε Ευρώπη και Ελλάδα

Ôïõ
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