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Στην ΕΡΤ 
και η ΑΕΚ!

Ειδική ομάδα για τα ραδιόφωνα της Αττικής

 

Και ξαφνικά μια βόμβα έσκασε την περα-
σμένη Κυριακή. Την έριξε από την πρώτη

σελίδα της «Καθημερινής» ο πρώην πρωθυ-
πουργός Κώστας Σημίτης, με τίτλο «Δεν απο-
κλείω νέα Ίμια». Προφανώς, μιλάει έχο ντας
πλέον την... τεχνογνωσία από την κρίση του
1996 στα Ίμια, που από τότε βαπτίσθηκαν
«γκρίζα ζώνη» – άλλη μια καί-
ρια εθνική απώλεια. Μάλιστα, ο
πρώην πρωθυπουργός δείχνει
στον γείτονα την... ευκαιρία που
έχει. Γράφει συγκεκριμένα: «Είναι πεποίθησή
μου ότι το πρόβλημα των Ιμίων το 1996 δεν

προέκυψε τυχαία. Η τουρκική ηγεσία τό-
τε θέλησε να εκμεταλλευθεί την κρίση
που προκάλεσε η ασθένεια του Ανδρέα

Παπανδρέου, η παραίτησή του και η εκλογή
νέας ηγεσίας, για την οποία πίστεψε ότι μπο-

ρεί να την αιφνιδιάσει. Δεν αποκλείεται να
υπάρξουν παρόμοιες σκέψεις στη σημερινή
τουρκική ηγεσία. Η έντονη πολιτική αντιπα-
ράθεση στην Ελλάδα λόγω των εκλογών δη-
μιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για δράσεις.

Η Τουρκία μπορεί να θεωρήσει ότι η περίοδος
αυτή προσφέρεται για να επιβάλει τις από-
ψεις της στα θέματα των ορίων τόσο της ελ-
ληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης όσο και της ελ-
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Μητσοτάκης: Η μάχη θα τελειώσει
όταν κλείσουν οι κάλπες

Ηέξοδος από τα Μνημόνια, που η κυ-
βέρνηση θεωρεί ότι έφερε την... απε-

λευθέρωση και μόνο χοροί που δεν στή-
θηκαν, δεν οδήγησε στη νέα σελίδα.
Αντίθετα, με το ζόρι τα βγάζει πέ-
ρα η Αγορά, με πρώτα τα νοικοκυ-
ριά. Και αυτή την κατάσταση την επι-
βεβαιώνουν οι αμείλικτοι αριθμοί,
με την πιο αδιάψευστη απόδειξη να
την προσφέρουν η Εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία. 
= Το τετράμηνο της... απελευθέ-
ρωσης δεν πληρώθηκαν φόροι 2,73
δισ. ευρώ. 
= Σε 1.250.000 οφειλέτες έχουν
επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα εί-
σπραξης (κατασχέσεις μισθών και

τραπεζικών λογαριασμών). Κάθε εργάσι-
μη μέρα γίνονται 370 κατασχέσεις και τον
Απρίλιο έγιναν 9.005. 
= Το πρώτο τετράμηνο δεν πληρώθη-

καν ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,9 δισ. ευ-
ρώ, με τα 2,73 δισ. ευρώ να αφορούν φό-
ρους. 
= Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφει-

λών έχει φθάσει στα 104,3 δισ.
ευρώ, από τα οποία τα 18,4 δισ.
ευρώ έχουν χαρακτηριστεί «ανε-
πίδεκτα είσπραξης», που ση-
μαίνει ότι τα ληξιπρόθεσμα εί-
ναι 85,9 δισ. ευρώ και όχι 104,3
δισ. ευρώ.
= Ο αριθμός των οφειλετών εί-
ναι 3.900.000 (φυσικά πρόσω-
πα και επιχειρήσεις) και οι οφει-
λέτες στους οποίους μπορούν να
ληφθούν αναγκαστικά μέτρα εί-

Η επομένη των εκλογών στον Τύπο

=Φωτιά οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις
του αντεισαγγελέα Γιάννη Αγγελή

Θέλουν πράγματι ανεξάρτητη Δικαιοσύνη;
Του ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ  ..................................... Σελ. 4 

«Τσάροι» και «Ρασπούτιν»
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ  ................................ Σελ. 5 

Το συμφέρον των πολλών
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ   ............................................... Σελ. 5

Τι συμβαίνει στην Αλβανία; – Κίνδυνος 
για πολιτική αστάθεια και αναστολή 
των προενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ   ................................ Σελ. 6 

Σε αδιέξοδο η Αλβανία, χωρίς συμμάχους 
ο Ράμα, μόνη η ελληνική μειονότητα
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ   .................................... Σελ. 7

Ο Τζουμάκας στον ζουρνά και ο Μπίστης στο νταούλι
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΥ   ............................ Σελ. 10

Να κάνουμε εφιάλτη τη νίκη του Μητσοτάκη…
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ   .................................... Σελ. 11

Η «Μαντάμ Σουσού» σε νέες περιπέτειες
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ   .................................. Σελ. 12
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Υπό κεντρική 
διαχείριση 

οι μικρές κατηγορίες 
του ποδοσφαίρου

Παρέμεινε μέχρι τέλους στα-
θερός ο Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας Προκόπης Παυλό-
πουλος στη θέση του ότι δεν
μπορούν να γίνουν οι κρίσιμες
αλλαγές στην ηγεσία της Δι-
καιοσύνης από μια κυβέρνηση
που έχει προκηρύξει εκλογές
και στην ουσία λειτουργεί ως
υπηρεσιακή. Και τελικά το μό-
νο Προεδρικό Διάταγμα που
υπέγραψε ήταν για τη διάλυση
της Βουλής και τη διενέργεια
εκλογών στις 7 Ιουλίου, όπως
είχε προαναγγείλει ο πρωθυ-
πουργός από το βράδυ της με-
γάλης ήττας στις ευρωεκλογές
και στις αυτοδιοικητικές. Και έτσι
το Διάταγμα για τη νέα ηγεσία
στον Άρειο Πάγο, στο Συμβού-

λιο της Επικρατείας και στο Ελε -
γκτικό Συνέδριο έμεινε στο συρ-
τάρι. Ενήργησε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας σεβόμενος από-
λυτα το Σύνταγμα, που κάθε άλ-
λο παρά θεωρεί ότι η μόνη απο-
στολή του Ανώτατου Άρχοντα
είναι η... τυπική υπογραφή του. 
Ελπίζει...
Ο πρωθυπουργός, πάντως, άφη-
σε να πλανάται η αίσθηση ότι
περιμένει από τον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας να υπογράψει το
Προεδρικό Διάταγμα για τις αλ-
λαγές στην ηγεσία της Δικαιο-
σύνης. Είπε συγκεκριμένα στη
συνέντευξή του στον Alpha,
απαντώντας σε σχετική ερώτη-
ση, ότι «το Διάταγμα για τις αλ-
λαγές στην κορυφή της Δικαιο-
σύνης έχει σταλεί στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και ο κ. Παυ-
λόπουλος έχει τονίσει ότι θα

Η νέα κυβέρνηση θα κάνει τις αλλαγές 
στην ηγεσία της Δικαιοσύνης 

Ο Γιατρός σας  σελ. 9

Ξαφνικά εκτός λίστας 
ο Αποστολάκηςκό

Τι μας μαγειρεύουν πάλι; 

«Η μάχη των έξι» στην TV

= Οι αναποφάσιστοι, το κλειδί...

=Προς μεγάλη λύπη του γενικού γραμματέα της κυβέρνησης 
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Όλο το παρασκήνιο 
της ρήξης Κοτζιά – ΣΥΡΙΖΑ
Παρά τις δηλώσεις εκτίμησης του Αλέξη Τσί-

πρα στο πρόσωπο του Νίκου Κοτζιά, το ορι-
στικό διαζύγιο μεταξύ «ΠΡΑΤΤΩ» και ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι γεγονός. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών

επανέρχεται στο ζήτημα των
σχέσεών του με στελέχη
της Κουμουνδούρου, κα-

τηγορώντας τους για υπο-
κρισία και καταλογίζοντάς
τους διαρροές που δεν αν-
ταποκρίνονται στην πραγ-
ματικότητα.
Η ρήξη του Νίκου Κοτζιά

με τον ΣΥΡΙΖΑ οριστικοποι-
ήθηκε με την ανακοίνωση
του «ΠΡΑΤΤΩ» την Τετάρτη,
όπου και γνωστοποιήθηκε
πως η Κίνηση δεν θα συμ-
μετάσχει στις επικείμενες
εθνικές εκλογές της 7ης Ιου-
λίου. Η ρήξη μεταξύ των δύο
πλευρών κυοφορείται από τον Οκτώβριο, αλλά
ανακοινώθηκε στη συνάντηση που υπήρξε στα
γραφεία της Κουμουνδούρου μεταξύ στελεχών
του «ΠΡΑΤΤΩ», του γραμματέα του κόμματος Πά-
νου Σκουρλέτη και του επιτελείου που είχε ανα-
λάβει την οργάνωση των εκλογών για την τοπική
αυτοδιοίκηση και το Ευρωκοινοβούλιο. 
Στο ψηφοδέλτιο για την Ευρωβουλή το «ΠΡΑΤ-

Μεγάλος κίνδυνος ο εφησυχασμός

Πού ποντάρει 
ο Κυριάκος 

για την αυτοδυναμία
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ÓÅË. 8

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υπέγραψε το Διάταγμα, όπως είχε πει από την πρώτη στιγμή

= Για νέα Ίμια και λύσεις που δεν θα είναι ευχάριστες μιλάει ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Σημίτης 
= Από κοντά και ο αμερικανός πρέσβης, που... υποδεικνύει να τα βρούμε στα ενεργειακά 

με την Τουρκία, λέγοντας ότι «οι συμφωνίες δεν θα είναι εξίσου επωφελείς»! 
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Εμφύλιος μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων

= Και για «αναγκαίες υποχωρήσεις»…
4ΣΕΛ. 6
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= Ποιοι παίζουν για το Επικρατείας
Νέο αίμα στις λίστες της ΝΔ

Συζητούν στον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα ÓÅË. 10

=Σε 1.250.000 οφειλέτες έχουν γίνει κατασχέσεις μισθών 
και τραπεζικών λογαριασμών – Κάθε μέρα γίνονται 370 κατασχέσεις

Μια χαρά πάνε όλα. Γεμάτες είναι οι τσέ-
πες των νοικοκυριών, απ’ όλα έχει πά-

νω το τραπέζι, ε, αν πρέπει, ας πληρώνουν
από την τσέπη τους το κόστος των εξετά-
σεων στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστή-
ρια, λόγω των κινητοποιήσεων που κάνουν
γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν τους καταβάλλει τα λε-
φτά που τους χρωστάει. Αυτό είναι ψύλλος
στ’ άχυρα... Τέρμα το «επί πιστώσει», διε-
μήνυσαν στο υπουργείο Υγείας, όμως για
τον Πολάκη πέρα βρέχει. 
Αλλά κι εμείς γιατί φωνάζουμε; Μην τα

θέλουμε όλα δικά μας... Εδώ δεν έχουν
πλέον ούτε ράντζα τα νοσοκομεία. Στα...
όρθια νοσηλεύονται οι άρρωστοι...

Νερό στον μύλο της
Τουρκίας τα σενάρια
για «θερμά επεισόδια» 

Αρνείται ο ΕΦΚΑ 
να ενημερώσει 

τους συνταξιούχους
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=Νίκη και στις 7 μονοεδρικές

4ΣΕΛ. 11

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

η Δικαιοσύνη
Τόσο καλά πάει η Οικονομία και η Αγορά: Οι απλήρωτοι φόροι το τετράμηνο έφθασαν στα 2,7 δισ. ευρώ 

2.043.600 φορολογούμενοι (52,4%) δεν μπορούν 
να πληρώσουν τα 500 ευρώ που χρωστάνε! 

Θα κρεμάσουν στα μανταλάκια 20.000 που χρωστάνε
στην Εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 150.000 ευρώ 

=Σκληρή κριτική από τον Δραγασάκη για τα ρουσφέτια

Aποκάλυψη
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= Τι αποφάσισαν 
σε κλειστή σύσκεψη, 
παρουσία του Λαλιώτη

ΟΧΙ στη δεξιά στροφή 
της χώρας

Αλλαγή γραμμής στο Κίνημα Αλλαγής

Μια χαρά πάνε όλα

Από την τσέπη μας
θα πληρώνουμε
και τις εξετάσεις

= Αντιδράσεις 
για τον Γραμματικάκη

OΜΗΡΟΣ ΤΗΣ NOVARTIS 

= Πώς να προστατεύσετε
το δέρμα σας από τον ήλιο

= Προφυλαχθείτε 
από τα κουνούπια

= Για τη διαδικασία και τον τρόπο 
επανυπολογισμού των συντάξεών τους

Ξεπουλάει η Πειραιώς...

Φέσια βάζει το Δημόσιο!

Στο στόχαστρο 
της Εφορίας η Airbnb!




