Βόμβα ρίχνει ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Μάρτιν Τζούρντα

31,240 δισ. ευρώ χάθηκαν
και θα τα πληρώσει το κορόιδο, ο λαός!
Έχουν μείνει μόλις 760 εκατ. από τα 32 δισ. ευρώ που είχαν δοθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

ÓÅË. 9

Ποιο τελεσίγραφο φέρνει η Μέρκελ

H Συμφωνία των Πρεσπών
υπονομεύει την εθνική
συναίνεση και τη σταθερότητα

ÓÅË. 6
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Κυβέρνηση ανοχής: Νόμιμο είναι, ηθικό είναι;

αι ξαφνικά, μπήκε στο τραπέζι από τον
Κ
κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο το θέμα της κυβέρνησης ανοχής.

= Να

κυβερνά η μειοψηφία;

λόγω της διαφωνίας του με τη Συμφωνία
των Πρεσπών, την οποία έχει δηΕίπε, δηλαδή, ότι αν η κυβέρνηση
λώσει ότι θα καταψηφίσει, μπορεί
χάσει τη δεδηλωμένη, την πλειο ÑÑÁËÅÁ να παραμείνει στην εξουσία ως κυψηφία των 151 βουλευτών, από τη ÈÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
βέρνηση ανοχής, ακόμη κι αν η
στιγμή που ο συνεταίρος Πάνος Καμαξιωματική αντιπολίτευση, η ΝΔ, καταθέσει
μένος, πρόεδρος των ΑΝΕΛ, θα αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό πρόταση δυσπιστίας. Τη δυνατότητα αυτή τη

δίνει το άρθρο 84 του μεταπολιτευτικού Συντάγματος, που ψηφίσθηκε το 1975 και αναθεωρήθηκε το 2008. Στην παράγραφο 6 του
άρθρου 84 αναφέρονται τα εξής: «Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνο αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου
αριθμού των βουλευτών». Σύμφωνα με συ-

νταγματολόγους, η πρόταση δυσπιστίας για
να γίνει δεκτή πρέπει να ψηφιστεί από την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, και
συγκεκριμένα από 120 το λιγότερο. Αν, π.χ.,
η πρόταση δυσπιστίας πάρει 119 ψήφους,
απορρίπτεται. Για να οδηγήσει μια πρόταση
δυσπιστίας σε παραίτηση της κυβέρνησης,
πρέπει να πάρει 151 ψήφους σε περίπτωση
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Επιμένει σε Novartis, ΚΕΕΛΠΝΟ και δάνεια κομμάτων
Η Δικαιοσύνη
τελικά στο σκαμνί;
ελικά, κάθε άλλο παρά καλό ποδαρικό μάς
έκανε το νεογέννητο 2019...
ΤΒόμβες
μεγατόνων έσκασαν λίγες ώρες πριν
γεννηθεί, ως προεόρτια του τι μας φέρνει... Αναταραχή στην κυβέρνηση αλλά και στα δικαστικά
παρακλάδια προκάλεσε η «πληροφορία» ότι ο...
προστατευόμενος μάρτυρας για το «σκάνδαλο
της Novartis» με το όνομα «Γιάννης Αναστασίου»
(κατά κόσμον Νίκος Μανιαδάκης, αναπληρωτής
κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας) είναι στο Αεροδρόμιο (Κυριακή απόγευμα,
προπαραμονή Πρωτοχρονιάς) με την οικογένειά
του και φεύγει για έξω. Αμέσως σήμανε συναγερμός στα «κυβερνητικά διαμερίσματα». Με κατάληξη την απαγόρευση εξόδου γιατί ενέχεται
στο «σκάνδαλο της Novartis». Και μέχρι να γίνουν οι… τυπικές διαδικασίες πέρασαν κάποιες
ώρες, με... κρατούμενο τον Μανιαδάκη, ο οποίος ξαφνικά από «προστατευόμενος μάρτυρας»
μετατράπηκε σε κατηγορούμενο μετά την άσκηση δίωξης για παθητική δωροδοκία – αδίκημα το
οποίο ανακάλυψαν οι Εισαγγελείς την προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς!
Η κίνηση της απαγόρευσης εξόδου για τον κ.
Νίκο Μανιαδάκη, τον οποίο πριν από την περασμένη Κυριακή είχαν υπό την... προστασία τους
και ξαφνικά τον βάφτισαν «εχθρό», γύρισε μπούμερανγκ. Απόδειξη, το ότι πρωτοχρονιάτικα ήταν
το κυρίαρχο θέμα στα κανάλια, στα ραδιόφωνα,
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Μέτωπο κατά της κυβέρνησης
πάει να στήσει ο Κυριάκος
4ΣΕΛ. 8

Κίνημα Αλλαγής:
Εδώ και τώρα
εκλογές 4ΣΕΛ. 4
Δεν μιλιούνται
Τσίπρας –
Καμμένος
= Άγνωστο ποιοι θα ακολουθήσουν
τον αρχηγό τους στην έξοδο από την κυβέρνηση
4ΣΕΛ. 8

Ποιοι δεν θα ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών

Στην κόψη του ξυραφιού
το Ποτάμι

= Κινδυνεύει ο Θεοδωράκης να χάσει
το προνόμιο να μιλάει ως αρχηγός κόμματος
4ΣΕΛ. 8

óελ. 14

ó. 13

01

Η σωστή αναπνοή χαλαρώνει
και ανακουφίζει από το στρες
Χωρίς βασική θεραπεία
χιλιάδες ρευματοπαθείς
ÄéáâÜóôå óôéò

ΜΕ TA ΣΚΑΝΔΑΛΑ
θα παίξει ο Τσίπρας

Και βάζει πλώρη για ανασχηματισμό

Κρατάει αποστάσεις
ο Μητσοτάκης από
τους εμπλεκομένους
στη Novartis

= Οι Πρέσπες θα έρθουν μετά τον Φεβρουάριο, για να κρατάει όμηρο τον Καμμένο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 9

Η Ιεραρχία όμως δεν κάνει πίσω

Εξορθολογισμό «βάπτισε» ο Τσίπρας
τον διαχωρισμό σχέσεων Εκκλησίας – Κράτους!

4ΣΕΛ. 8

Στα άκρα ο πόλεμος
κυβέρνησης – αντιπολίτευσης

Σ

το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου τοποθετούνται οι εξελίξεις στο θέμα της
«Συμφωνίας Ιερώνυμου – Τσίπρα», που
προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με σχεδόν σύσσωμη την Ιεραρχία να είναι αντίθετη στην επιχείρηση «περιορισμού» της Εκκλησίας και κατάργησης της μισθοδοσίας
των ιερέων από το κράτος, η οποία για ένα
διάστημα θα είναι... επιδότηση της Εκκλησίας... Ο πρωθυπουργός, πάντως, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα κάνει πίσω στις τομές που
θέλει να επιβάλει στην Εκκλησία, με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, από τη στιγμή που μαζί ανακοίνωσαν
την περιβόητη «Συμφωνία» από το βήμα του
Μαξίμου. Η μοναδική αλλαγή είναι η... βάπτιση του «διαχωρισμού των σχέσεων Εκκλησίας – Κράτους» σε... «εξορθολογισμό
των σχέσεων Εκκλησίας – Κράτους», που
ενδεχομένως να υποκρύπτει κάποια... φραστική αλλαγή, ώστε να περιοριστούν οι αντιδράσεις των ιεραρχών. Μόνο που οι εκτιμήσεις αυτές είναι εκτός κλίματος…
Η σχετική αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο
πρόβλημα που έχει με την Εκκλησία ήταν η
εξής: «Ο εξορθολογισμός των σχέσεων Εκ-

βέντα που είχε με τους πολιτικούς συντάκτες την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς, ότι ψάχνει
ημερομηνία για εκλογές τον
Οκτώβριο. Πάω στοίχημα, Αλέξη, ότι θα στήσεις κάλπες πολύ
νωρίτερα, πολύ πριν από τον
Μάιο.
Να δεχθούμε ότι πράγματι
θέλει να κερδίσει ο πρωθυπουργός το στοίχημα της πρώτης μεταπολιτευτικής κυβέρνησης που θα εξαντλήσει την

=Σκληρή επίθεση της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων κατά Πολάκη
4ΣΕΛ. 9

Αυτό κι αν δεν είναι θαύμα...

Μπήκε μέσα
το Υπερταμείο...
α είσαι μονοπώλιο και να μπαίνεις μέσα, ούτε με... θαύμα δεν
Ν
το καταφέρνεις... Κι όμως έγινε. Το

κλησίας και Κράτους, επίσης, θα προχωρήσει, με στόχο την ενδυνάμωση του πνευματικού ρόλου της Εκκλησίας, την εξασφάλιση από κάθε άποψη του κλήρου και,
ταυτόχρονα, τη διασφάλιση του ρόλου της
Πολιτείας, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο
και δημοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος». (Προφανώς, η Ελλάδα δεν έχει αυτές τις... ιδιό-

τετραετή θητεία, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Πώς εξηγείται, όμως, το μπαράζ των παροχών σε καίρια τμήματα του
ελληνικού λαού, όπως στους
συνταξιούχους, στους ανέργους και σε ευπαθείς ομάδες,
τα αναδρομικά στους περισσότερους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, στους δικαστικούς
και στους στρατιωτικούς, ακόμη και η διαγραφή προστίμων;
Όλες αυτές οι... χορηγίες στοίχισαν στον κρατικό προϋπολογισμό πάνω από 910 εκατ. ευρώ, την ώρα που το Δημόσιο

πέτυχε το Υπερταμείο... ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας.
Με ζημίες 225.000 ευρώ έκλεισε
το γ’ τρίμηνο του 2018.
Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) είχε έσοδα
0,74 εκατ. ευρώ από μερίσματα θυγατρικών εταιρειών που είναι στο
Χρηματιστήριο.
Τα έξοδά της, όμως, ήταν 1 εκατ.
ευρώ (μισθοδοσία κυρίως), με αποτέλεσμα να βγάλει ζημίες!

τητες σήμερα, κατά τον κ. πρωθυπουργό.)
Όπως έχει προγραμματιστεί, μετά τις 20
Ιανουαρίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διαλόγου της Εκκλησίας με τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου για
τις αλλαγές στις σχέσεις των δύο πλευρών
και πρωτίστως στη μισθοδοσία των κληριÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 7

Το «τσουνάμι» των παροχών
και των διορισμών φέρνει κάλπες...
ας δουλεύει κι από πάνω
ο πρωθυπουργός Αλέξης
Μ
Τσίπρας λέγοντας, στην κου-

Πάνε πίσως
οι εκλογέ

χρωστάει στον ιδιωτικό τομέα
γύρω στα 3 δισ. ευρώ.
Μόλις προχθές εξήγγειλε η
κυβέρνηση 8.166 προσλήψεις
μόνιμων υπαλλήλων στην καθαριότητα των δήμων και ακολουθεί μπαράζ διορισμών, πάνω από 20.000, από το...
παράθυρο.
Και ξαφνικά ανακοινώνει η
κυβέρνηση ότι θα διατηρηθεί
μέχρι το τέλος Ιουνίου ο μειωμένος ΦΠΑ σε Λέσβο, Χίο,
Σάμο, Κω και Λέρο, σύμφωνα
με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπεγράφη.

Τι φέρνει το... τηλεοπτικό 2019

Θα πάρουν τα οφειλόμενα Τι κρύβουν οι αλλαγές στη διανομή του Τύπου
οι εργαζόμενοι στο Mega; Η μάχη των ασφαλιστικών μέτρων για το 2% του ΕΔΟΕΑΠ

Εξαγγέλθηκε δε ότι μέσα
στο 2019 θα δοθεί επίδομα στέγασης σε 300.000 οικογένειες,
το οποίο θα κυμαίνεται από 70
μέχρι 210 ευρώ τον μήνα, ήτοι
840 με 2.500 ευρώ τον χρόνο.
Και τα εισοδηματικά κριτήρια
ένταξης θα ξεκινούν από τα
7.000 ευρώ τον χρόνο για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και θα
φτάνουν μέχρι τα 21.000 ευρώ. Αν στον νου του πρωθυπουργού είναι πράγματι να γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο,
προς τι αυτό το πρωτοφανές
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Εκπτώσεις
για διαφήμιση
στην ΕΡΤ το 2019

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

100.000 πλειστηριασμοί
μέχρι το 2021!
=Το 2019 κάνει ποδαρικό με 25.000

Πώς ρυθμίζονται τα δάνεια
για την πρώτη κατοικία 4ΣΕΛ. 11
11 δισ. χάθηκαν
στο Χρηματιστήριο...
=Μείον 4,7 δισ. οι τραπεζικές μετοχές

4ΣΕΛ. 11

Δραματικές οι επιπτώσεις
του δημογραφικού
στο συνταξιοδοτικό σύστημα
4ΣΕΛ. 7

Αισιοδοξία και περισυλλογή για το 2019
Ôïõ
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