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Ρήξη στο ποδόσφαιρο, με συνέπειες στα media

Ο Βενιζέλος, ο άσος 
του Μητσοτάκη! 

= Ο «Ηρακλής» ήρθε για να προστατεύσει τις τράπεζες και όχι τον δανειολήπτη

Ανάγκα και θεοί πείθονται
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ .......................................... Σελ. 5

Δίκαιη η δυσαρέσκεια των Ελλήνων από τη στάση
των ΗΠΑ περί ίσων αποστάσεων
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ............................ Σελ. 6

Μετά το ταξίδι του πρωθυπουργού 
στην Ουάσινγκτον
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ................................... Σελ. 7

Οι προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας 
για το 2020
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ  ................................ Σελ. 8

Οφείλουμε όλοι σεβασμό στους θεσμούς
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ  .............................. Σελ. 9

Φωτιά στην Εγγύς και στη Μέση Ανατολή
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  .............. Σελ. 9

Ο εφιάλτης συνεχίζεται
Του ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ  ............................ Σελ. 10

Νεοέλληνες και Αρχαίοι Έλληνες
Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΟΜΗ  .............................. Σελ. 12

30 χρόνια ΑΝΤ1,
20 χρόνια Nova

Χάνουν την ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ

Απέτυχε το «επιτελικό κράτος»
Μητσοτάκη

Με νέα πρόσωπα 
το νέο Mega

Να αρχίσουν οι χοροί...
Αυτό το μήνυμα εκπέμπει ο πρωθυπουργός

μετά τις αγάπες με τον αμερικανό Πρόεδρο, ο
οποίος δεν είπε ούτε μία κακή λέξη για τον... φί-
λο του τον Ερντογάν. 

...Τι τρέχει; 
Ήρθαν οι… βαλίτσες γεμάτες δολάρια, που τα

έδωσε το μεγάλο αφεντικό, ο Τραμπ, στον Μη-
τσοτάκη για να τα μοιράσει στο... πόπολο, ως δείγ-
μα της απέραντης αγάπης του επειδή είμαστε πε-
ρισσότερο Αμερικανάκια από τον ίδιο και σε ό,τι
διατάξει είμαστε εφ’ όπλου λόγχη; Άσχετα από το
αν την ίδια ώρα κλείνει το μάτι στον... αγαπητό
του τον Ερντογάν…
Να αρχίσουν οι χοροί... Το ΔΝΤ τα μάζεψε. Έβα-

λε λουκέτο στο γραφείο που είχε στην Αθήνα όλα
αυτά τα χρόνια της χρεοκοπίας. Κι εμείς το κά-
ναμε βούκινο. Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Κυριάκος.
Ποια είναι η νίκη; Το ότι δεν χρειάζεται το εδώ
γραφείο, από τη στιγμή που κάθε δευτερόλεπτο
ξέρουν στην Ουάσινγκτον τι γίνεται εδώ; Έκλει-
σαν το γραφείο τους για να μην πληρώνουν νοί-
κι, αφού τα πάντα τα έχουν στο πιάτο... Το ΔΝΤ
δίνει τις εντολές του και εκτελούνται αυθωρεί και
παραχρήμα... Απλώς διεύθυνση άλλαξε…
Να αρχίσουν οι χοροί... Ο δείκτης οικονομικού

κλίματος γύρισε στο ιστορικό υψηλό του 2007!

Διαφημιστικός μποναμάς στην Αγορά

Βόμβες έριξε... εναντίον του «επιτελικού κράτους», το
οποίο έστησε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γερα-

πετρίτης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης
Σκέρτσος, γενικός διευθυντής του ΣΕΒ πριν μπει στην κυ-
βέρνηση. 

«Το σημερινό μοντέλο απέτυχε στην πράξη, χρειάζε-
ται άλλο μοντέλο.
Το επιτελικό κράτος χρειάζεται μια κεντρική δομή, η

οποία θα επιμελείται τη νομοθεσία. Δεν μπορεί το κάθε
υπουργείο να νομοθετεί ερήμην της υπόλοιπης κυβέρ-
νησης», επισημαίνει στη συνέντευξή του στο «Βήμα». 
Και δεν μένει στις παραπάνω... παρατηρήσεις. Διατυ-

πώνει ευθέως βαριές αιχμές κατά του «πατέρα του επι-
τελικού κράτους» ο υφυπουργός Άκης Σκέρτσος: «Σε όλες
τις σοβαρές χώρες υπάρχει μια κεντρική μονάδα για την
παραγωγή του νομοθετικού έργου, ώστε να αποφεύγο -
νται οι επικαλύψεις και η κακή διατύπωση των ρυθμίσε-
ων, που καθιστούν τελικά τους νόμους ανενεργούς»! 

Όταν ευημερούν 
οι αριθμοί, δυστυχούν 

οι άνθρωποι, 
κύριε Μητσοτάκη...

Αυτόν θα στηρίξει η ΝΔ για Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

- Χρειάζεται άλλο μοντέλο, με κεντρική
δομή και περισσότερη διαφάνεια

- Πρέπει να μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα 
- Η κοινωνία είναι πιο μπροστά 

από τους πολιτικούς

Μια από τα ίδια πήραμε από τον... φίλο
και... σύμμαχό μας, τον ηγέτη της Δύ-

σης, τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,
έναν στυγνό επιχειρηματία για τον οποίο το
μόνο που μετράει είναι το κέρδος, το τι μπή-
κε στο Ταμείο.
Με άδεια τη βαλίτσα επέστρεψε ο πρωθυ-

πουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης
από την Ουάσινγκτον, όπου ήταν
προσκεκλημένος του μεγάλου αφεν-
τικού...
Δεν φταίει ο πρωθυπουργός που δεν πή-

ρε τίποτα το ουσιαστικό, ούτε μία λέξη, μια

παραδοχή ότι η Ελλάδα είναι ο δια-
χρονικός εταίρος των ΗΠΑ που πο-
τέ δεν αλλαξοπίστησε, με το «οι-
κόπεδό» της να είναι σαν δικό τους.

Πάντα ψηλά η Αστερόεσσα...
Ούτε ένα χαμόγελο, ένα κλείσιμο του μα-

τιού, ένα «μη φοβάσαι, φίλε Κυριάκο, εμείς
είμαστε εδώ έτσι και ο Τούρκος κάνει τον
νταή»...
Ακόμη και τη στιγμή που ο πρωθυπουρ-

γός παρενέβη στη ζωντανή συνέντευξη και
είπε ότι είναι άκυρη η συμφωνία του Ερ -

ντογάν με τη Λιβύη, ο Πρόεδρος της Αμερι-
κής όχι μόνο δεν έκλεισε το μάτι στον Μη-
τσοτάκη, αλλά συνέχισε να απαντάει σε ερω-
τήσεις σαν να μην είχε πει τίποτα όχι κάποιος
περαστικός αλλά ο πρωθυπουργός μιας χώ-

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2 

Φωτιά πήρε το Μαξίμου
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- Όλα τα άλλα ονόματα τα έριξε στην πιάτσα για να θολώσει τα νερά 

ÓÅË. 4

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

250.000 ΧΑΝΟΥΝ 

«Για το θέμα της πρώτης κατοικίας εμείς
λέμε ο δανειζόμενος να είναι ο πρώ-

τος αγοραστής. Πόσο το πουλάς στο fund
το δάνειο; Το πουλάς 20%; Δώσ’ το μου
κι εμένα στο 20%», τόνισε ο πρόεδρος
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στην πα-
ρέμβασή του στην εκπομπή «Επί του Πιε-
στηρίου» στο Kontra για το θέμα των
«κόκκινων» δανείων που αφορούν πρώ-
τη κατοικία. 
Και πρόσθεσε: «Λένε όλοι ότι δεν υπάρ-

χει προηγούμενο. Βεβαίως και υπάρχει
προηγούμενο. Υπάρχει στην Ιταλία, υπάρ-
χει στην Κύπρο. Η κυβέρνηση πρέπει να

Αρχίζουν πλειστηριασμοί και για την α’ κατοικία!

Βόμβες ρίχνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος 

ÓÅË. 9

Σε θέση μάχης 
Μητσοτάκης – Τσίπρας
= Βαριές κατηγορίες ο ένας κατά του άλλου

Τα διδάγματα 
από τη συνάντηση 
Μητσοτάκη – Τραμπ

4ΣΕΛ. 6

Μέσα στον ορυμαγδό των ανα-
λύσεων, προβληματισμών και

αντεγκλήσεων των τελευταίων εβδο-
μάδων, η διοικητική πρωτεύουσα
της Ολλανδίας καταλαμβάνει πε-
ρίοπτη θέση. Η προσφυγή ωστόσο
στο ομώνυμο Διεθνές Δικαστήριο
δεν αποτελεί ούτε εφεύρημα ούτε
ελιγμό των τελευταίων ημερών. Αν-
τίστοιχα, δεν αποτελεί ούτε πανά-
κεια αλλά ούτε και επίφοβο, πολύ
περισσότερο ιταμό, σύμβολο υπο-

χώρησης και συνθηκολόγησης. Όπως
κάθε όρος και θεσμός, θα επιδρά-
σει στις εθνικές μας θέσεις με βά-
ση τους όρους και τα μέσα προ-
σέγγισής μας. 
Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

αποτελεί από το 1945 το δικαιοδο-
τικό όργανο του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών. Του κορυφαίου αυ-
τού συλλογικού θεσμού, που με όλες
τις ατέλειες και τις ασυνέχειές του,
σε σχέση κυρίως με τους κυρωτι-

κούς μηχανισμούς του και τη δυ-
σκολία να αντιπαρέλθει τα προτάγ-
ματα των ισχυρών κρατών και τις
παρελκυστικές πρακτικές τους, που
μπορούν να λάβουν ακόμα και τη
μορφή βέτο, αποτελεί τη βάση πά-
νω στην οποία οικοδομήθηκε η με-
ταπολεμική ανάπτυξη και η ειρηνι-
κή συνύπαρξη των κρατών. Απετέλεσε
το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο ωρί-
μασαν οι συνθήκες για τον τερματι-

Στη Χάγη μόνο για την υφαλοκρηπίδα

Υποτιμούμε την κοινωνία! 
Προχωρεί, όμως, και παραπέρα ο κ. Άκης Σκέρτσος: «Χρειάζεται πε-
ρισσότερη διαφάνεια. Σημαντικοί δεν είμαστε εμείς αλλά το έργο
που κάνουμε. Υποτιμούμε την κοινωνία αν την αφήνουμε εκτός των
διεργασιών της διακυβέρνησης. Συνήθως η κοινωνία είναι πιο μπρο-
στά από τους πολιτικούς και απαιτεί λογοδοσία».
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δεν αφήνει ανέγγιχτο κα-

νέναν τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο λειτουργίας της

Άλλα έλεγαν προεκλογικά και άλλα κάνουν τώρα

Με την απόφαση του Δικαστηρίου το 1978

=Αν δεν τον ψηφίσει η Φώφη Γεννηματά,
πάνε σε διάσπαση

Σωσίβιο στον Καραμανλή 
και στον Σαμαρά ψάχνει ο Κυριάκος
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Μια ζωή για ορντινάντσα τους θέλουν 
την Ελλάδα οι... σύμμαχοί μας οι Αμερικανοί 

Αποκλεισμοί λιμανιών και αεροδρομίων

Σåëίδα 10
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Ôïõ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΑΔΑΜΙΔΗ 

Δικηγόρου, LL.M
(Harvard’ 95), ΔΝ,
αν. Καθηγητή 

Κοινοτικού Δικαίου,
Προμηθειών και
Διεθνών Σχέσεων
στη Στρατιωτική 

Σχολή Ευελπίδων

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣIΟΥ  
Πρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών 

=Το συνυποσχετικό θα προσδιορίζει ότι η διαφορά θα κριθεί με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας

Ο δανειολήπτης να είναι
ο πρώτος αγοραστής
του δανείου του 
από την τράπεζα 

Ιδού η λύση
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Θέλει δώρο 50 εδρών 
ο πρωθυπουργός

=Μπλόκο στον κάλπικο εκλογικό νόμο 
από όλα τα κόμματα

Γιατί δεν θέλει τη σύγκληση του Συμβουλίου
Πολιτικών Αρχηγών ο Κυριάκος

Αφού τους έβαλε απέναντί του…

Κόκκινη γραμμή για το ΚΙΝΑΛ 
ο εκλογικός νόμος!
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Στοίχημα για την κυβέρνηση 
η άμεση λειτουργία του e-ΕΦΚΑ
=Μέσα στο 2020 το 35% των νέων αιτήσεων

συνταξιοδότησης θα βγαίνει άμεσα
4ΣΕΛ. 7

Την ώρα που έχουμε βγει στη ζητιανιά 
71.000 ακίνητα του Δημοσίου... λιάζονται!
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