
Ο Τσίπρας στήνει κάλπες και αφήνει
πίσω του τους… Συριζαίους!
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«Βάρυνε» 
η μπάλα!

Δικές του σειρές θέλει ο ΑΝΤ1

Με το καλημέρα η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη

έπεσε σε... ναρκοπέδιο. Πραγ-
ματικό. Λέγεται ΔΕΗ. Και
δεν είναι το μόνο. Στην ίδια κατάσταση, με τη
φωτιά να σιγοκαίει χρόνια, είναι και οι πάνω
από 6.000.000 φορολογούμενοι που είναι
όμηροι της Εφορίας και των ασφαλιστικών
ταμείων για τα πάνω από 137 δισεκατομμύ-

ρια ευρώ που οφείλουν. Και κάθε στιγμή μπο-
ρεί να βρεθούν στον Κορυδαλλό. Η ΔΕΗ εί-
ναι σε πρώτη προτεραιότητα. Γιατί κινδυνεύει
με μπλακ άουτ όλη η χώρα όπως την κατά -
ντησαν, όχι αυτοί που τη διοικούσαν, αλλά

πρωτίστως εκείνοι που τους διόριζαν, με κά-
θε κυβέρνηση να βολεύει τους δικούς της αν-
θρώπους. Την είχαν μαγαζάκι τους. Είχαν
φτάσει στο σημείο να δίνουν εντολές να μην
κόβεται το ρεύμα για οφειλές μέχρι... 1.000

ευρώ (αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ακολουθεί στο
τέλος). Σιγά σιγά μπήκαν στο πάρτι και ιδιώ-
τες, που βρήκαν έτοιμο μαγαζί, τη ΔΕΗ, η οποία
τους πουλούσε ρεύμα όχι μόνο κάτω από το
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«Έκοψε» ο Μητσοτάκης 
τους ανθρώπους του Σαμαρά

Ε
κεί καταντήσαμε... Και μάλιστα μετά
από δέκα χρόνια Μνημονίων, κατά
τη διάρκεια των οποίων υποτίθεται

ότι θα... σωφρονιζόμασταν και μετά θα
βγαίναμε καθαροί στην οδό της σωτηρίας.
Και όπως μας έλεγαν οι... σωφρονιστές,
από δω και πέρα πλούσια θα ήταν τα ελέη.
Δουλειές θα υπήρχαν για όλους, και μά-
λιστα με καλούς μισθούς. 
Και, ω του θαύματος, προσγειωθήκα-

με στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που άνοιξε τις πόρτες
της ζητώντας προσωπικό. Εβδομήντα ήθε-
λε και η ουρά έφτασε στο... Σύνταγμα, με
9.600 υποψηφίους για τις κενές θέσεις.
Δηλαδή, για κάθε θέση οι... προσφερό-
μενοι ήταν 140. Στρατός οι 9.600. Και για
μισθό που δεν τον χωράει η τσέπη: Μέ-
σος μεικτός μισθός χαμηλότερος των 400
ευρώ. Να κάνεις, δηλαδή, γερό κομπό-
δεμα. Και η δουλειά είναι «συνοδός αμα-
ξοστοιχίας» (όχι κυριών). Και μάλιστα με-
ρικής απασχόλησης! 
Αυτή είναι η κατάντια μας. 
Αυτή είναι η έξοδος από τα μνημονια-

κά κάτεργα. Να ζητιανεύουν 9.600 άτομα

μία από τις 70 θέσεις, για κάποιες
ώρες. 
Αυτός είναι ο παράδεισος της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. 
Αγαπητέ φίλε μας κύριε Γιούν-

κερ και εσύ, κύριε Σόιμπλε, που μας
έβγαλες την πίστη, μπορείτε να ζή-
σετε την οικογένειά σας με 400 ευ-
ρώ μεικτά που θα πάρουν οι 70 από
τους 9.600 που διεκδικούν τις θέ-
σεις, με τους 9.530 να μένουν στην
ανεργία; 
Καληνύχτα σας...
Αυτή την Ευρώπη φτιάξατε...
Για τους λίγους, τους μετρημέ-

νους στα δάχτυλα. 
Όχι για όλους...

Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι για το ΑΠΕ

= Γυρνάει την πλάτη στη Δύση ο Ερντογάν = Η Αθήνα ζητάει 
καθαρή στήριξη των ΗΠΑ = Χρειάζεται νέα εθνική στρατηγική 

μπροστά στο εκρηκτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στην περιοχή μας

Η Επιτροπή της UVDL
Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ   ..................................... Σελ. 4

Δημοσιονομικό πλεόνασμα και δημοσιονομικό 
αντιστάθμισμα
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ   ............................................... Σελ. 5

Το μήνυμα των εκλογών
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  .............................. Σελ. 5 

Τα κυρωτικά μέτρα της ΕΕ φαίνεται να μην πτοούν 
την Άγκυρα – Γιατί και μέχρι πότε;
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ   ................................. Σελ. 6 

Το σχέδιο διχοτόμησης της Κύπρου, έμπνευσης 
Αϊζενχάουερ, το εφάρμοσε ο Κίσινγκερ
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ  ..................................... Σελ. 6 

Όχι σε αποπροσανατολιστικές ψευτοσυνομιλίες στο
Κυπριακό ενώ ο Αττίλας ΙΙ παραβιάζει την Κυπριακή ΑΟΖ
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ  ......................................... Σελ. 7 

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου ηττήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ 
και ο Τσίπρας προσωπικά
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ  .................................. Σελ. 8 

15/7/74: Η ΝΤΡΟΠΗ, 20/7/1974: Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ   .................................... Σελ. 9 

Δεν θα μας πουλάει σανό και ο κ. Χατζηδάκης…
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ   .................................... Σελ. 10 

Τι σχεδιάζουν για τη ΔΕΗ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ   ...................................... Σελ. 10

Θυμάμαι…
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΥ   ............................ Σελ. 10

Καταργήστε τον φόρο πολυτελούς 
διαβίωσης των πολυτέκνων!
Του ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ   ............................. Σελ. 11 

Επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κύπρο
Του ΝΙΚΟΥ ΕΡΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ  ................................... Σελ. 12
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Αναμονή για
το νέο σχήμα

στην ΕΡΤ

Αλλαξοπίστησε... ο Μακα-
ριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιε-

ρώνυμος! Από τις αγκαλιές με
τον Αλέξη και τα πανηγύρια για
την περιβόητη «Συμφωνία Εκ-
κλησίας – Κράτους», με την οποία
παρέδιδε την Εκκλησία στην κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά
κατέληξε στην αγκαλιά του Κυ-
ριάκου με το που ανέλαβε το
Μαξίμου. Και όπως δήλωσαν
και οι δύο μετά την πρώτη συ-
νάντηση που είχαν την περα-
σμένη Τρίτη, πάει στα... σκου-
πίδια η Συμφωνία και θα τα δουν
όλα πλέον από την αρχή. 
Ο πρωθυπουργός δήλωσε

ότι η κυβέρνηση εγγυάται πλή-
ρως τα μισθολογικά, ασφαλι-

στικά και συνταξιοδοτικά δι-
καιώματα των κληρικών, δια-
βεβαιώνοντας τον Αρχιεπίσκο-
πο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει
αλλαγή των άρθρων 3 και 23

του Συντάγματος κατά τη συ -
νταγματική αναθεώρηση, και ο
Μακαριώτατος υπογράμμισε ότι
για την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρ-
χίας η «Συμφωνία Πολιτείας –

Εκκλησίας» του περασμένου
Νοεμβρίου θεωρείται μη γενό-
μενη. Πρόκειται για μια μεγάλη
νίκη της Ιεραρχίας, η οποία από
την πρώτη στιγμή στη συντρι-
πτική της πλειοψηφία ήταν α -
ντίθετη στη Συμφωνία, γι’ αυτό
και παραπέμφθηκε στις ελληνι-
κές καλένδες.
Απευθυνόμενος στον πρω-

θυπουργό, ο κ. Ιερώνυμος του
ευχήθηκε κουράγιο και δύνα-
μη «ώστε στα προβλήματα που
θίξατε και άλλα, που υπάρχουν
πολλά, μέσα από μια στενή συ-

Να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις στα προβλήματα,
συμφώνησαν Μητσοτάκης και Ιερώνυμος 

Ο Γιατρός σας  σελ. 14

ο-
κό

Από το «Survivor» στο «Voice»

=  Επανήλθαμε στην κανονικότητα, λένε οι Μητροπολίτες 

Δύο στα δέκα
νοικοκυριά
ανησυχούν...

Βαρύ το κλίμα στις σχέσεις τους
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Η Γερουσία πιέζει τον Τραμπ να εγκρίνει πακέτο κυρώσεων

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

9.600 για 70 θέσεις! 

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ

ÓÅË. 8

=Μητσοτάκης: Η διεύρυνση θα συνεχιστεί…
4ΣΕΛ. 8

Κανείς δεν φταίει; 

Είναι μεγάλο κατόρθωμα να οδηγήσεις σε χρεοκοπία ένα μονοπώλιο, τη ΔΕΗ 

Αντιδράσεις προκαλούν
στη ΝΔ οι… ξενόφερτοι!

Νίκη της Ιεραρχίας: Στα σκουπίδια η Συμφωνία με τον Τσίπρα 

Αμερική – Τουρκία

Τα ’χει… πάρει με τον Τσακαλώτο

=Δεν τα βγάζουν πέρα παρά 
τις περικοπές κατά 68%...

Το φθινόπωρο φέρνουν 
τον λογαριασμό τα αφεντικά

4ΣΕΛ. 10

4ΣΕΛ. 7

Με κύριο στόχο τη μείωση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων, η Διοίκηση της

Τράπεζας Πειραιώς προχωρεί στην πώληση
δανείων ύψους 7 δισ. ευρώ, όπως ανακοι-
νώθηκε στην ημερίδα για επενδυτές και ανα-
λυτές που έγινε στο Λονδίνο. 
Η Διοίκηση ανακοίνωσε ένα ευρύ πρό-

γραμμα τιτλοποιήσεων, ύψους 6 δισ. ευρώ,
το πρώτο βήμα του οποίου θα γίνει στις αρ-
χές του 2020 με την τιτλοποίηση πακέτου
στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ. Οι τιτλο-
ποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ευ-
ρύτερου σχεδίου μείωσης των «κόκκινων»
δανείων, που περιλαμβάνει ανακτήσεις μέ-
σω ρυθμίσεων 7 δισ. ευρώ, εισπράξεις 1,8
δισ. ευρώ, ρευστοποιήσεις 1,2 δισ. ευρώ και
διαγραφές 4,6 δισ. ευρώ, με στόχο τα μη εξυ-
πηρετούμενα δάνεια να μειωθούν από 27
δισ. ευρώ στα τέλη του 2018 σε 12 δισ. ευ-
ρώ στα τέλη του 2021.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση, η αναμόρφω-

ση του ισολογισμού της τράπεζας προβλέ-
πει την ενίσχυση του υγιούς χαρτοφυλακίου
μέσα από την αύξηση των εξυπηρετούμε-
νων δανείων από 26 δισ. ευρώ στα τέλη του
2018 σε 36 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021. 

ÓÅË. 7

=Ήταν αναπότρεπτη η κυβερνητική φθορά
και η κόπωση των λαϊκών στρωμάτων

- Γάντι στους διαφωνούντες: «Όποιος θέλει αποχωρεί 
από το 31,5% και γίνεται Λαφαζάνης»!

Ποιοι «παίζουν» για Άρειο Πάγο
και Συμβούλιο της Επικρατείας

=Άνοιξε παράθυρο για μείωση 
των πλεονασμάτων, λέει η κυβέρνηση

Ποιοι εκτίναξαν 
στα ύψη το χρέος…

4ΣΕΛ. 4

Νέο κόμμα στήνουν 
στελέχη της Χρυσής Αυγής

Για να μην ξεχνάμε

4ΣΕΛ. 8

=Και την ίδια ώρα να πουλάς σε μεγαλόσχημους μεταπράτες ρεύμα κάτω από το κόστος, για να το πουλάνε 
σε άλλες χώρες και να κερδίζουν ένα σωρό λεφτά  =Στο σφυρί οι υδροηλεκτρικές μονάδες, που φέρνουν χρήμα 

Στο σφυρί «κόκκινα» 
δάνεια 7 δισ. ευρώ βγάζει 

η Τράπεζα Πειραιώς 

Αυτά που συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρ-
τες, την αγωνία για την επιβίωση και τη μάχη

που δίνουν κάθε μέρα τα νοικοκυριά για να τα βγά-
λουν πέρα, καταγράφει η έρευνα αγοράς της εται-
ρείας Nielsen – καταστάσεις που δεν τις ζουν οι
πολιτικοί μας, κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι. 
Δύο στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ανησυχία

για τα χρέη του νοικοκυριού τους, που καταγρά-
φεται ως η τέταρτη σημαντικότερη ανησυχία, με
πολύ υψηλότερα ποσοστά από τον μέσο ευρωπαϊ-
κό όρο, που είναι 10%. Και η μη σημαντική ενί-
σχυση του διαθέσιμου εισοδήματος έχει συνέπεια
να συνεχίζουν οι Έλληνες να κάνουν σημαντικές
περικοπές δαπανών. Συγκεκριμένα, από την έρευ-

ΣΥΡΙΖΑ: Να γιατί χάσαμε

4ΣΕΛ. 12

Η απλή αναλογική προκαλεί μεγάλο
πονοκέφαλο στο ΚΙΝΑΛ

4ΣΕΛ. 9

Χτυπάει η καμπάνα για
1.400.000 φορολογουμένους

4ΣΕΛ. 11

Παραμένει η Ελλάδα 
πρωταθλήτρια στους φόρους...

Πρακτικές οδηγίες 
για ασφαλείς καλοκαιρινές 

διακοπές παρέα με τον διαβήτη

Κι άλλο θαύμα

=Με μεικτό μισθό... 400 ευρώ! 
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