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= Η Ιεραρχία είπε «ναι» στους ιερείς και «όχι» στον Αρχιεπίσκοπο – Είναι η πρώτη φορά 
που δεν κατάφερε να επιβληθεί στην Ιεραρχία – Μόνο 6 Μητροπολίτες τον στήριξαν= Απειλεί 
η κυβέρνηση ότι η συμφωνία θα προχωρήσει = Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον Ιερώνυμο 

Βαριά ήττα Τσίπρα - Ιερώνυμου 
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Σε νομική ετοιμότητα Ενώσεις – ΕΔΟΕΑΠ για την εισφορά του 2%

ÄéáâÜóôå óôéò

Μόνο με κρατική διαφήμιση 
η στήριξη στον Τύπο!

Η σύγκρουση
Alpha – Star
και ΣΚΑΪ
στην TV

Καυτές υποθέσεις αναμένουν τη νέα διοίκηση της ΕΡΤ

Στο ενεργητικό της κυβέρνη-
σης και προσωπικά του Αλ.

Τσίπρα πιστώνεται η διαφαινό-
μενη απόφαση των Ευρωπαί-
ων να μην ισχύσει το μέτρο της
περικοπής των συντάξεων από
την 1η Ιανουαρίου, όπως προ-
βλέπει η σχετική συμφωνία. Οι
οριστικές αποφάσεις θα λη-
φθούν στη συνεδρίαση του Eu-
rogroup της 3ης Δεκεμβρίου,

πλην όμως η Αθήνα είναι ενή-
μερη για τα «καλά νέα» που έρ-
χονται. Για το Μέγαρο Μαξίμου
η αναστολή του μέτρου αποτε-
λεί ζήτημα «ζωής και θανάτου»,
καθώς η όποια απόφαση των
Ευρωπαίων θα είχε πολιτικές
προεκτάσεις. Εξ ου και τους
προηγούμενους μήνες οι κ. Τσί-
πρας και Τσακαλώτος κατέβα-
λαν πολλές προσπάθειες προ-
κειμένου να πείσουν τους
Ευρωπαίους ότι έχει διαμορ-
φωθεί ένα ασφαλές οικονομι-
κό πλαίσιο ώστε η μη εφαρμο-
γή του μέτρου να μην επηρεάσει
την πορεία των δημοσιονομι-
κών της χώρας. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι

πάνω στην απόφαση του Euro-

group της 3ης Δεκεμβρίου η
κυβέρνηση θα οργανώσει μια
επικοινωνιακή επίθεση, που θα
κινηθεί κυρίως σε δύο άξονες.
Πρώτον, στη δικαίωση των προ-
σπαθειών της να μην περικο-
πούν οι συντάξεις και να προ-
στατευθούν έτσι εκατοντάδες
χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι.
Δεύτερον, στην καταγγελία των
κομμάτων της αντιπολίτευσης,
κυρίως της Νέας Δημοκρατίας,
ότι «είχαν επενδύσει στην κα-
ταστροφή» (δηλαδή, στην εφαρ-
μογή του μέτρου) και απέτυχαν
παταγωδώς. 
Θα ακολουθήσει ένα μπα-

ράζ θετικών κυβερνητικών πρω-
τοβουλιών (νομοσχέδια κ.ά.) με
ευνοϊκά μέτρα, από αυτά που

εξήγγειλε ο Αλ. Τσίπρας στις
αρχές Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ.
Μέτρα που θα έχουν να κάνουν
με παροχές, φοροελαφρύνσεις
κ.λπ. και θα ανακουφίσουν ως
επί το πλείστον τους οικονομι-
κά αδύναμους. 
Και με κάποιες ακόμη κινή-

σεις (μείωση ασφαλιστικών ει-
σφορών, αύξηση κατώτατου μι-
σθού κ.ά.) στο Μέγαρο Μαξίμου
ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν
να αμβλύνουν το αρνητικό για
την κυβέρνηση κλίμα που επι-
κρατεί στην ελληνική κοινωνία
και θα ξεκινήσει η ανάκαμψη
(πολιτική και δημοσκοπική) του
ΣΥΡΙΖΑ. 
Θεωρούν δε ότι ο χρόνος

που απομένει μέχρι τις εκλο-
γές είναι αρκετός ώστε να προ-
σπαθήσουν και να πετύχουν τη
μεγάλη ανατροπή. 

Μαστίγιο και καρότο από το ΕΣΡ

 

Βρήκαμε τον εχθρό... Για όλα φταίει η Εκ-
κλησία... Αυτή μας οδήγησε στη χρεοκο-

πία το 2009. Φταίει για την οικονομική κα-
ταστροφή. Φταίει για τα Μνημόνια. Φταίει
για τα 300.000 λουκέτα, για το ένα εκα-
τομμύριο ανέργους, για τις αυτοκτονίες. Φταί-
ει για την ανελέητη περικοπή των συντά -
ξεων, που έκανε ζητιάνους τα περήφανα
γηρατειά. Φταίει για τους ληστρικούς φό-
ρους και τις εισφορές. Φταίει για τους πά-

νω από 500.000 νέους μας που έφυγαν στην
ξενιτιά, γυρίζοντάς μας πίσω στη δεκαετία
του 1960. Φταίει για την κατάρρευση των
τραπεζών. Φταίει για τις ληξιπρόθεσμες οφει-
λές στην Εφορία και στα ασφαλιστικά τα-

μεία, που έχουν φτάσει στα 140 δισ. ευρώ.
Φταίει για τα 86 δισ. ευρώ «κόκκινα» δά-
νεια, που πωλούνται μπιρ παρά, στο 5% της
αξίας τους, στους εξελιγμένους γύπες, τα πε-
ριβόητα funds. Φταίει που τα νοικοκυριά

χρωστάνε κοντά στα 80 δισ. ευρώ. Φταίει
που η οικογένεια δεν έχει στο τραπέζι της τα
απαραίτητα και προσπαθεί να ζήσει τα παι-
διά της με ό,τι μπορεί να αγοράσει με τον πε-
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Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Ποιοι έχουν συμφέρον από τη διάσπαση της Εκκλησίας 
και τον διχασμό του ελληνικού λαού; 

Τελικά, το κράτος μας, το Ελ-
ληνικό Δημόσιο, είναι και σή-

μερα, επί αριστερής κυβέρνη-
σης, ο μεγάλος μπαταχτσής. Ζητάει
να «κουρέψουν» οι προμηθευ-
τές του, θέλουν – δεν θέλουν,
χρήματα που χρωστάει εδώ και
χρόνια, ακόμη και σε ιδιώτες για-
τρούς, για να τους πληρώσει την
οφειλή. Και αυτό το επιβάλλει
νόμος που ψηφίστηκε πρόσφα-
τα, με το «κούρεμα» να είναι από
5% μέχρι και 45%! 
Για τις ληξιπρόθεσμες οφει-

λές, όμως, που έχουν κοντά στα

4.000.000 επιχειρήσεις και φυ-
σικά πρόσωπα όχι μόνο δεν κά-
νει κανένα «κούρεμα», αλλά τις
έχει φορτώσει και με ληστρικές
προσαυξήσεις και πρόστιμα. 
Σύμφωνα με τον νόμο που ψη-

φίστηκε, τα ποσοστά του... «κου-
ρέματος» είναι: 
Διαγνωστικά κέντρα –
εργαστήρια:
= Για ποσό μηνιαίας οφειλής
μέχρι 15.000 ευρώ, ποσοστό έκ-
πτωσης 5%.

Σταματήστε να παίζετε
τα παιχνίδια του Τσίπρα

«Κούρεμα» από 5% μέχρι 45% απαιτεί
το Δημόσιο από τους προμηθευτές του! 
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Ο διαχωρισμός 
Κράτους - Εκκλησίας

Απόδειξη ότι λεφτά δεν υπάρχουν...

Έσωσε τις συντάξεις ο Τσίπρας

4ΣΕΛ. 10
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=Από τους 584.979 νέους οφειλέτες 
οι 312.812 χρωστάνε κάτω από 500 ευρώ

Ένας στους δύο φορολογουμένους
χρωστάει στην Εφορία! ÓÅË. 11

δεν παραδίδεται 

Φροντίζουν για σένα χωρίς εσένα,
για τη σύνταξη που θα πάρεις όταν

θα γίνεις συνταξιούχος. Και μάλιστα
από τώρα. Νομοσχέδιο που κατατέ-
θηκε στη Βουλή «κρύβει» σημαντική
μείωση και της μελλοντικής σύνταξης
για 250.000 ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, από τη στιγμή που οι εισφορές
τους μειώνονται στο 13,3% από την
1η Ιανουαρίου του 2019. Συγκεκρι-
μένα, το τελικό νομοσχέδιο προβλέ-

=Ακολουθεί μπαράζ παροχών…

Οι τοπικές εκλογές και η απογραφή
κρίνουν την τύχη της Ελληνικής
Μειονότητας της Αλβανίας 4ΣΕΛ. 7

Λαιμητόμος για τις παλαιές
συντάξεις ο νόμος 
Κατρούγκαλου!

Κόντρα Μεϊμαράκη – 
Μητσοτάκη
= Αρνείται να παίξει παιχνίδια 
για το Σύνταγμα

Στόχος του Τσίπρα η άλωση 
της Κεντροαριστεράς

Ώρα αποφάσεων και νέας
στρατηγικής για το Κυπριακό

4ΣΕΛ. 6

Οι πρόσθετες μειώσεις φθάνουν στο 25%!

4ΣΕΛ. 11

Ακόμα δεν έμαθε ο Αναστασιάδης την Τουρκία…

Οι κυβερνήσεις 
δεν είναι δικαστήρια

για να κόβουν 
συντάξεις και ζωές…
Ώρες ώρες γράφονται πράγματα που σε κάνουν

να αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν να υπο-
στηρίζει κανείς ότι τα δικαστήρια δεν… δικαιού -
νται να κρίνουν, να δικάζουν υποθέσεις στις οποί-
ες είναι ηλίου φαεινότερον ότι παραβιάζονται
σαφέστατες διατάξεις του Συντάγματος, όπως με
τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου, με τον οποίο
έγινε η μεγάλη σφαγή των συντάξεων και η κα-
τάργηση των δώρων. 
Το Σύνταγμα δεν επιβάλλει την υποχρέωση του

κράτους να εξασφαλίζει σύνταξη στον πολίτη του
που θα καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες επι-
βίωσής του; Τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
πολιτών δεν κατοχυρώνει το Σύνταγμα; Μπορεί
η κυβέρνηση –η σημερινή, η χθεσινή και η αυ-
ριανή– να κόβει ζωές, να φτωχοποιεί τον λαό, τον
οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να υπηρετεί, αλλά εί-
ναι απροστάτευτος;
Δυστυχώς, αυτές οι θέσεις είναι ενός επωνύ-

μου, που από το 2009 έως το 2015 ήταν γενικός
γραμματέας της Βουλής και είναι δόκτωρ Εργα-
τικού Δικαίου. Πρόκειται για τον κ. Θάνο Παπαϊ-

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

= Έχει αυτή την πολυτέλεια η Ελλάδα; – Η Εκκλησία φταίει για εδώ που έφτασε η χώρα; 
=Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος τι λέει; 
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Πίσω από τις διώξεις Σημίτη και Χρυσοχοΐδη

ÓÅË. 10

Φωτιές άναψε στη ΝΔ
η… μεταγραφή 
του Τατσόπουλου
= Διαφωνούν Καραμανλικοί και Σαμαρικοί

Στριμωγμένος, ο Καμμένος 
αναζητεί διέξοδο

Τελικά, ποιος κυβερνά τη ΝΔ;

4ΣΕΛ. 8

= Από 85 δισ. ευρώ, ο στόχος είναι 
να μειωθούν στο 20%, λέει ο Στουρνάρας

Ως αρχηγός μιλάει ο Σαμαράς!
4ΣΕΛ. 8
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Από την Αχαΐα στην Εύβοια στέλνουν
υποψήφιο τον Γ. Παπανδρέου

4ΣΕΛ. 7

Ενώ βάζει πρόστιμα και προσαυξήσεις 

Μητσοτάκης κατά Αρχιεπισκόπου

Αν και είναι ουδετερόθρησκη χώρα...
Στο Βέλγιο το κράτος
πληρώνει τους ιερείς

4ΣΕΛ. 9

«Κουρεμένη» από τώρα 
η σύνταξη για 250.000

ελεύθερους επαγγελματίες!
= Λόγω της μείωσης των εισφορών 

4ΣΕΛ. 12

Για να μην ξεχνάμε ποιοι φόρτωσαν 
τη χώρα με χρέος 317,407 δισ. ευρώ...
= Το 1995 ήταν 100,753 δισ. ευρώ, δηλαδή
τριπλασιάστηκε, παρά το «κούρεμα»

= Προαναγγέλλει Εξεταστική Επιτροπή

Αναστάτωση στο Κίνημα Αλλαγής

= ΟΧΙ λέει κατηγορηματικά 
ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

«Θηριώδη» μείωση 
των «κόκκινων» δανείων
απαιτούν οι «θεσμοί»!
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