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Η κρίσιμη μάχη
του ΕΔΟΕΑΠ

Κόντρα για τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ

 

Πυκνώνουν τα σύννεφα,
αυξάνουν τα ερωτημα-

τικά και φορτίζεται η ατμό-
σφαιρα μετά την ξαφνική
εμφάνιση του μετριοπαθούς –όπως έχει δεί-
ξει η μέχρι τώρα διαδρομή του– υπουργού
Άμυνας και μέχρι πριν από λίγους μήνες Αρ-
χηγού των Ενόπλων Δυνάμεών μας, ναυάρ-
χου Ευ. Αποστολάκη στο βραδινό δελτίο ει-

δήσεων του Alpha της περασμένης Πέμπτης,
όπου από αυτά που είπε μόνο ο τίτλος «Πο-
λεμικό Ανακοινωθέν» έλειπε. 

«Σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία,
είμαστε μόνοι μας. Αν χρειαστεί να κάνουμε
κάτι, ας υπολογίζουμε ότι θα είμαστε μόνοι

μας», δήλωσε. Και πρόσθεσε: «Δεν θα επιτρέ-
ψουμε να πάνε οι Τούρκοι στο Καστελλόριζο,
γιατί τότε δεν θα υπάρχουν επιλογές». Ποιο
είναι το γεγονός, η απειλή, και εμφανίστηκε
ξαφνικά ο θεός του πολέμου; Είναι δυνατόν
να μιλάει ο υπουργός, με την εμπειρία του Αρ-

χηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, για... υποθε-
τική σύγκρουση, και μάλιστα να το ανακοι-
νώνει από τηλεοράσεως; Πάλι καλά που δεν
έτρεξε ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ να πάρει
τα απαραίτητα για να μην πεινάσει. 
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Σκανδαλίδης: Ναι 
σε κυβέρνηση ανοχής

Τ
έρμα στη γραφειοκρατία και στο μά-
ζεμα αμέτρητων δικαιολογητικών, στο
τρέξιμο από τη μια τράπεζα στην άλ-

λη και στο Δημόσιο, καθώς από την άλλη
Δευτέρα, 1 Ιουλίου, θα αρχίσει να λει-
τουργεί η σχετική πλατφόρμα για τη ρύθ-
μιση των οφειλών που αφορούν πρώτη
κατοικία. 

Το 99% της διαδικασίας θα γίνεται αυ-
τοματοποιημένα και το μόνο χαρτί που θα
πρέπει να προσκομίζει ο δανειολήπτης θα
είναι το πιστοποιητικό από το Υποθηκο-
φυλακείο για τα «βάρη» (υποθήκες) του
ακινήτου που αποτελεί την πρώτη κατοι-
κία του. Από κει και πέρα, όλα θα λει-
τουργούν ηλεκτρονικά, χάρη στην υπο-
δομή που απέκτησε ο εξωδικαστικός
μηχανισμός, επικεφαλής του οποίου είναι
ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους Φώτης Κουρμούσης.

Όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολ-
λά σεμινάρια για τον τρόπο λειτουργίας
της πλατφόρμας, στη διαδικασία της οποί-

ας εμπλέκονται δικαστές, δικηγόροι, λο-
γιστές, καταναλωτικοί φορείς και δημόσι-
οι υπάλληλοι (εφοριακοί) και αυτή την
εβδομάδα σειρά έχουν οι τράπεζες και το
Μαξίμου. Αξίζει να τονισθεί ότι μέχρι την
τελευταία στιγμή ακόμη και η Κομισιόν
έβαζε ένα σωρό προσκόμματα για να κα-
θυστερήσει τη λειτουργία της πλατφόρ-
μας. Το ίδιο και οι τράπεζες, προφανώς
για να... τυραννούν τους δανειολήπτες και
να εξαρτώνται από όποια τράπεζα έχουν
πάρει δάνειο για την πρώτη κατοικία τους. 

Από την άλλη Δευτέρα, όμως, που θα
τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα, το πο-
σοστό του «κουρέματος» και ο αριθμός
των δόσεων θα καθορίζονται με βάση
την οφειλή και τις οικονομικές δυνατό-
τητες του δανειολήπτη, ο οποίος δεν θα
εξαρτάται πλέον από την τράπεζα και τον
έφορο. 

Η κρίση στο Open χτυπά την ψυχαγωγία

- Ο σώζων εαυτόν σωθήτω: Άγριες κόντρες μεταξύ των βουλευτών για το ποιος θα εκλεγεί
- Βαρύ το κλίμα στο Μαξίμου από τις δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι δεν γυρίζει

Για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο: Αξιοπρεπής 
εργασία, σύγχρονο κοινωνικό κράτος, δίκαιη φορολογία
Του ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΣΗ ............................................... Σελ. 4 

Εθνική κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ................................................. Σελ. 5 

Προεκλογική περίοδος και εξωτερική πολιτική 
– Ζητείται συναίνεση
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ................................... Σελ. 6 

Η Τουρκική εισβολή στην Κυπριακή ΑΟΖ 
και το έλλειμμα στρατηγικής της Ελληνικής πλευράς
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ .......................................... Σελ. 7 

Από τις εκπλήξεις των εκλογών
Του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΛΟΥΣΗ  .................................... Σελ. 8 

«Κλεισθένης» – Απλή αναλογική
Του ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ ............................................. Σελ. 9 

Η Τουρκία απειλεί την ΕΕ με άνοιγμα 
της κάνουλας του Προσφυγικού
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ  .............................. Σελ. 10 

Το δίλημμα των εκλογών
Του ΘΕΜΗ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ......................................... Σελ. 10 

Η κρίση, οι «Δον Κιχώτηδες» 
και η «Δουλσινέα» Φώφη
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ  ..................................... Σελ. 11

Ο γρίφος της Τουρκίας
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ............................... Σελ. 12 

Τα παιχνίδια ΗΠΑ, ΕΕ και Τουρκίας 
σε βάρος της Ελλάδας
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ  ................................... Σελ. 12 

Μόνο ο δρόμος της αντίστασης μπορεί να βάλει φρέ-
νο στη βαρβαρότητα
Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  ................................. Σελ. 14 
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Η ανάλυση 
της ΚΥΑ στην ΕΡΤ: 

Πληρώνουν 
οι περισσότεροι

Νέα τροπή στην υπόθεση της
Novartis μετά την άρνηση

του αντεισαγγελέα Ιωάννη Αγ-
γελή να προσέλθει να καταθέ-
σει στον Άρειο Πάγο, θέτοντας
θέμα εμπιστοσύνης ως προς τη
διαδικασία και αξιοπιστίας όσον
αφορά τα πρόσωπα που χειρί-
ζονται την υπόθεση. Με τη χα-
ρακτηριστική επισήμανση: «Εγώ
δεν θα πάω φυλακή για τη No-
vartis». Παράλληλα, αφήνει να
εννοηθεί ότι τις αμέσως επόμε-
νες ημέρες θα προχωρήσει σε
νέες καταγγελίες και αποκαλύ-
ψεις. Με αναφορά του προς τον
αντεισαγγελέα του ΑΠ Δ. Δα-

σούλα, ζητάει να κα-
ταθέσει αμέσως με-
τά τις εκλογές, όταν
θα έχουν αποχωρή-
σει από τις θέσεις τους
τόσο η εισαγγελέας
του ΑΠ Ξένη Δημη-
τρίου όσο και ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Μιχ.
Καλογήρου. Ο κ. Αγ-
γελής θέτει ευθέως
θέμα αξιοπιστίας και
ευθυκρισίας τόσο της εισαγγε-
λέως κ. Τουλουπάκη όσο και

του κ. Καλογήρου. Ση-
μειώνει μεταξύ άλ-
λων: 

– «Η κ. εισαγγελέ-
ας η οποία διέταξε την
ύστατη στιγμή “τη δι-
πλή έρευνα”, η οποία
βαρύνεται με τη μη
έρευνα των μέχρι τώ-
ρα από εμένα καταγ-
γελλομένων, καθώς
και με την απόκρυψη

αυτών από το Δικαστικό Συμ-
βούλιο, δεν έχει συμφέρον να

“θεωρήσει” ότι λέω ψέματα και
άρα να ασκήσει ποινική δίωξη
εναντίον μου; Της απομένει άλ-
λη μορφή αμύνης πλην αυτής;».

– «Ο κ. υπουργός Δικαιοσύ-
νης, ο οποίος έχει ήδη διατάξει
πειθαρχική έρευνα εναντίον μου
(ως μορφή αμύνης, κατά τη γνώ-
μη μου, αφού γνωρίζει την αλή-
θεια), δεν έχει επίσης συμφέ-
ρον να θεωρήσει ότι όσα θα
καταθέσω είναι ψευδή;».

Υπενθυμίζεται ότι με άλλη
αναφορά του ο κ. Αγγελής είχε
καταγγείλει πολιτικές παρεμ-
βάσεις στην υπόθεση Novartis

Δεν θα ξεμπλέξουν εύκολα 
από τον αντεισαγγελέα ΑΠ Γ. Αγγελή

Απειλή για όλη 
τη Μεσόγειο και όχι μόνο
για την Κύπρο η Τουρκία 

κό

Ποιος ο λόγος που έσπευσε ο υπουργός Άμυνας να... εξαγγείλει σύγκρουση με την Τουρκία, λέγοντας ότι θα είμαστε μόνοι μας;

Κάλπες σε πολεμικό κλίμα; Μόνο τη χώρα δεν εξυπηρετεί...

Συγκυβέρνηση ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΣΗΕΑ!

Μέσα σε οκτώ χρόνια, 2010 – 2017, 
κατέρρευσαν όλα

Όχι σε κυβέρνηση μειοψηφίας λέει ο Κωστής Χατζηδάκης

=Θα φάει πολλούς η Novartis

4ΣΕΛ. 6

Πάλι μας πούλησαν 
οι εταίροι μας 

και σύμμαχοί μας...
= Με τον Σουλτάνο να γελάει
με τις... προειδοποιήσεις τους, 
τις οποίες πετάει στα σκουπίδια 

Μ
ας δουλεύουν οι εταίροι μας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Αφήνουν τον Σουλτάνο να
απειλεί δύο κράτη-μέλη της, την Ελλάδα

και την Κύπρο, με τις Βρυξέλλες απλώς να προ-
ειδοποιούν... Και να συνιστούν... ψυχραιμία! Και
ο Ερντογάν βάζει τα γέλια... Τους αγνοεί, για να
μην πούμε ότι τους... γράφει. Δεν είναι η πρώτη
φορά. Και οι προκάτοχοί του στην ίδια γραμμή κι-
νούνταν. Δυστυχώς, θεόπικρη είναι η αλήθεια:
Με τις πλάτες των... συμμάχων μας και των μι-
κρών στο... μπόι εταίρων μας, που κοιτάζουν μό-
νο το δικό τους συμφέρον και όχι της Ευρώπης,
η Τουρκία βγαίνει πάντα κερδισμένη. Ενώ η Ελ-
λάδα, η Κύπρος και ο Ελληνισμός είναι οι μόνιμα
χαμένοι. Και στο τέλος μάς στέλνουν τα... συλ-
λυπητήριά τους...

Το αποκάλυψε στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου»

Δύσκολη η κατάργηση της απλής
αναλογικής στη νέα Βουλή

4ΣΕΛ. 12
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Μέρες αγωνίας του Τσίπρα για την ήττα

4
ΣΕ
Λ.

 9

Παρά την ανοδική τροχιά της ΝΔ ÓÅË. 8

Μιλάμε για τον 
κ. Κώστα Γα-

βρόγλου, ο οποίος
ακόμη και στις 14
μέρες που του απο-
μένουν στον ρόλο
του υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευ-
μάτων προσπαθεί
να βάλει μπουρλό-
το σε ό,τι κρατάει
τούτη τη χώρα ενω-
μένη, να μην αφήσει πόρτα κλειστή.

Τι σκέφτηκε ο άνθρωπος; Στα απολυτή-
ρια να μην αναφέρεται το θρήσκευμα. Με
το επιχείρημα ότι «στοιχεία που δεν ανα-
γράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποι-
ητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα
υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δη-
λώνονται με υπεύθυνη δήλωση των γονέ-
ων ή των κηδεμόνων των μαθητών».

Στην κρεμάλα (απόσπασμα)
οδηγήθηκε η μεσαία τάξη

=Χρειάζονται 200 βουλευτές

4ΣΕΛ. 9

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Από την άλλη Δευτέρα λειτουργεί 
η πλατφόρμα για την α’ κατοικία

81,8 δισ. ευρώ «κόκκινα» δάνεια, η προίκα της νέας κυβέρνησης! 

=Κορυφαία στελέχη διαφωνούν με το υποτονικό κλίμα
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Δεν έχει 
τον... Θεό του...

= Επιτυχής η διαχείριση 
της κρίσης από τη Λευκωσία, 

σε πείσμα των Κυπρίων… Σημίτηδων

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

= Η Ελλάδα έγινε η χώρα 
των φτωχών... – Ήταν 2η στους 15 
της ΕΕ και τώρα είναι στη 12η θέση 

Η οικονομία 
μετά τις εκλογές

Περισσότερες από
230.000 οι εκκρεμείς 
αιτήσεις για σύνταξη!

= Αυτές τις κρίσιμες ώρες, ο πρωθυπουργός πρέπει να δημοσιοποιήσει όσα συζήτησε 
με τον Ερντογάν στις δυόμισι ώρες που κράτησε η τετ-α-τετ συνάντησή τους 

= Το 99% της διαδικασίας θα είναι αυτοματοποιημένο 
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ÓÅË. 10

Άλλο μοντέλο διακυβέρνησης 
στήνει ο Κυριάκος

=Επιλέγει προσωπικό χωρίς 
δεσμεύσεις και παζάρια

=Γιατί έκοψε 
τους 5 πρώην υπουργούς

4ΣΕΛ. 8

Του ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΑ
4ΣΕΛ. 5

Αυτό που κρύβει η κυβέρνηση

Χάθηκε ο ανθός του έθνους
Μίκης: Να ξαναφέρουμε
τα παιδιά μας πίσω 
στην πατρίδα

4ΣΕΛ. 12

Αποκάλυψη Στον εξωδικαστικό μηχανισμό 




