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Κρυφοί άσοι στον ΑΝΤ1

Συνεχίζεται η... 
περιπέτεια της ΕΡΤ στο
ελληνικό ποδόσφαιρο

269.000 θεατές λιγότεροι είδαν τον Τσίπρα στο Open σε σχέσημε τονAlpha

Απίστευτο;
Κάθε άλλο… Ίσως να το επι-

βάλλει η εξέλιξη της οικονο-
μίας… Για το φακελάκι που ζη-
τάνε οι γιατροί ο λόγος. Οι γιατροί
κάθε ειδικότητας, όπως π.χ. οι
γυναικολόγοι…
Το επιβεβαιώνει ένας ομότι-

μος καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Πατρών, ο κ. Σταύρος
Αναγνωστόπουλος. Την ιστορία
την καταγράφει σε άρθρο του
που δημοσιεύθηκε στην «Κα-
θημερινή» με τίτλο «Το φακε-
λάκι της ντροπής». Και ελπί-
ζουμε να ενοχλήσει κάποιον
Εισαγγελέα και να παρέμβει…
Όπως και οι συνδικαλιστές του

χώρου της Υγείας… Η ιστορία
έχει ως εξής:

«Σάββατο 22/12, περίπου
12 το μεσημέρι. Βρίσκομαι στο
σαλονάκι του 4ου ορόφου κρα-
τικού νοσοκομείου περιμέ-
νοντας με την αδελφή μου κά-
ποια αποτελέσματα εξετάσεων.
Πλάι μου κάθεται ένας φτω-
χός, μεροκαματιάρης άνθρω-
πος από την επαρχία, ο οποί-
ος ήταν εκεί με τη γυναικαδέλφη
του, αγωνιώντας για τη γυναί-
κα του που βρισκόταν στην Εν-
τατική έπειτα από σοβαρότατη
επιπλοκή τοκετού (αφαίρεση
μήτρας). Τον ρώτησα από πε-
ριέργεια τι συνέβη και πώς. Και

μου διηγήθηκε την εξής απί-
στευτη ιστορία.
Ο άνθρωπος αυτός, κ. Χ, από

επαρχιακή πόλη, αναζήτησε νο-
σοκομείο και γιατρό στην Αθή-
να για να γεννήσει η γυναίκα
του, που αντιμετώπιζε προ-
βλήματα εγκυμοσύνης. Δεν ζή-
τησα να μάθω πώς επέλεξε τον
συγκεκριμένο γιατρό, διευθυντή
κλινικής σε κρατικό νοσοκο-
μείο. Εκείνο όμως που μου εί-
πε ήταν ότι ο γιατρός τού ζήτη-
σε προκαταβολικά 1.000 ευρώ
για την εισαγωγή και μετά τον
τοκετό ένα ποσό ίσο με ‘‘τα κι-
λά του νεογέννητου’’.
Έμεινα εμβρόντητος από τον

ομολογουμένως πρωτότυπο
τρόπο καθορισμού του ποσού
για το ‘‘φακελάκι’’! Το μωρό
γεννήθηκε 2,1 κιλά και ο κ. Χ
ήταν μάλλον ευχαριστημένος,
θεωρώντας ότι το επιπλέον ‘‘φα-
κελάκι’’ θα του κόστιζε 2x100
= 200 ευρώ, μέχρι που ο για-
τρός τού έκανε σαφές ότι δεν
παίζει με πενταροδεκάρες και
εννοούσε το βάρος του μωρού
σε χιλιάρικα – 2.000 ευρώ! Ο
κ. Χ αντέδρασε κάπως αλλά τε-
λικά συμφώνησε, δεδομένου
ότι υπήρξαν σοβαρές επιπλο-
κές στη γέννηση, οπότε ανα -
γκάστηκαν να κρατήσουν τη σύ-

Απολύσεις και απεργίες στον ΣΚΑΪ

 

Αρκετοί πολιτικοί, εν ενεργεία και κυρίως
πρώην, που έχουν μεγάλη ε -

μπειρία από όσα έχουν ζήσει και
έχουν δει πολλά τα μάτια τους, υπο-
στηρίζουν ότι η βόλτα της γερμανί-
δας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ στη χώ-
ρα μας ήταν ρουσφέτι στον αγαπημένο της
Αλέξη, που κάνει ό,τι του ζητήσει. 
Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η μεγάλη, για να

μην πούμε η συντριπτική πλειοψηφία του ελ-
ληνικού λαού είναι εναντίον της
Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία
για εκείνους που ξέρουν να διαβά-
ζουν πίσω από τις γραμμές είναι

συμφωνία παράδοσης στα Σκόπια. Αυτό λέ-
νε ξεκάθαρα και 18 πρέσβεις στην επιστολή
που έστειλαν στους 300 βουλευτές (τη δη-
μοσιεύουμε στη σελ. 9), αποκαλώντας «λε-

όντεια» τη συμφωνία και επισημαίνοντας
ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περιπέτειες... Ήρθε
για να στηρίξει τον... φίλο της τον Αλέξη,
στέλνοντας το μήνυμα ότι η Γερμανία είναι
κοντά του, αλλά και για να... αποδομήσει τον
διαχρονικά και όχι ευκαιριακά δικό τους άν-
θρωπο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ήταν
και ο πατέρας του. Αυτή η ωμή παρέμβαση,
όμως, ενοχλεί πάρα πολλούς Έλληνες, που

έχουν πικρές και αιματηρές εμπειρίες από τη
γερμανική κατοχή αλλά και από την άρνη-
ση του Βερολίνου να καταβάλει τις γερμα-
νικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές που
προκάλεσαν τα δικά τους χιτλερικά στρα-
τεύματα. Ακόμη και τώρα η κυρία Άνγκελα
δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη. Απλώς δέ-
χτηκε να ακούσει το… αίτημα, αλλά από το
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Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Κανέναν δεν ανησυχεί το ότι τα νοικοκυριά 
και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πληρώσουν
τους φόρους τους; 

Το φακελάκι όσο το βάρος του μωρού!

Ακίνητα: Τι έγινε το 2018 
και τι περιμένουμε το 2019Ατέλειωτο παζάρι

Η
προσγείωση, μετά τις φιέστες, στη σκληρή πραγ-
ματικότητα παραμένει εφιαλτική... Οι... δοξασίες
για την απελευθέρωση από τη μέγκενη των Μνη-

μονίων δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Κάθε άλλη άπο-
ψη ή ισχυρισμός δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια.
Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Κανείς δεν μπορεί να τους
διαψεύσει. Ούτε καν η Ιθάκη... Και πιστοποιούν την
τραγική κατάσταση στην οποία «ζουν» τα νοικοκυριά
και οι επιχειρήσεις.
Κάθε μήνα οι απλήρωτοι φόροι ανεβαίνουν κατά

880 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο δεν πλη-
ρώθηκαν φόροι ύψους 801,2 εκατ. ευρώ. Και από την
αρχή του 2018 μέχρι και τον Νοέμβριο ΜΟΝΟ οι απλή-
ρωτοι φόροι ανέρχονταν σε 7,93 δισεκατομμύρια ευ-
ρώ. Πρόκειται για οφειλές από φόρους στο εισόδημα
και στην περιουσία και από ΦΠΑ. 

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Μηνιαίο «ενοίκιο» 291.000 ευρώ για τους τηλεοπτικούς σταθμούς

Δεν υπάρχει ενδιαφέρον...

4ΣΕΛ. 8
= Για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Ποιοι φοβούνται την ψήφο του ελληνικού λαού;

Όρους βάζουν οι βουλευτές για να ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών και να δώσουν 
ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση - Μπλόκο από Ξυδάκη – Φίλη για τα αντισταθμιστικά

Αυτή είναι η καλή πορεία της οικονομίας και η έξοδος από τα Μνημόνια...
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Ο Ανδρέας έγραφε 
το 1936 ως μαθητής…

Μέρκελ – Μητσοτάκης 
συμφωνούν ότι… διαφωνούν

4ΣΕΛ. 11

ÓÅË. 9

Οι τράπεζες αγοράζουν 
τα ακίνητα που βγάζουν
σε πλειστηριασμούς! 

Σε συλλαλητήριο 
κατεβαίνει η Εκκλησία κατά 
της Συμφωνίας των Πρεσπών 

=Τι πράγμα τον έκανε 
να χαρεί, να λυπηθεί, 
να φοβηθεί…
=Πολιτικός, κοινωνιολόγος,
καπετάνιος ήθελε να γίνει…

Δεν υπάρχει χρήμα που να περισσεύει στην
Αγορά. Και εκείνο που κυκλοφορεί είναι... δε-

σμευμένο για την πληρωμή συγκεκριμένων υ -
ποχρεώσεων. Το ότι δεν υπάρχουν λεφτά επι -
βεβαιώνεται και από το γεγονός ότι στους
πλειστηριασμούς ακινήτων που κάνουν οι τρά-
πεζες κατά δανειοληπτών που δεν εξυπηρετούν
τα δάνειά τους αυτοί που καταλήγουν άγονοι ανέρ-
χονται στο 60% περίπου. 
Συγκεκριμένα, στους 10.410 πλειστηριασμούς

ακινήτων που έγιναν από τράπεζες από τον Φε-
βρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 οι 5.600
κατέληξαν άγονοι και από τους 4.810... γόνιμους
τα 3.800 ακίνητα τα πήραν οι τράπεζες. 
Το ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι τράπεζες όλα

αυτά τα ακίνητα… Επιχειρήσεις Real Estate θα
ανοίξουν; 

Ελεγχόμενη κρίση, στόχος Τσίπρα – Καμμένου

=Νέες φωτιές ανάβει ο Γαβρόγλου:
Αποζημίωση, αντί για... επιδότηση, 
θα λέγεται η μισθοδοσία των ιερέων! 

4ΣΕΛ. 9

Εκλογές τώρα…

4ΣΕΛ. 10

Αρχηγός χωρίς 
βουλευτές 
ο Καμμένος!

4ΣΕΛ. 10

Πρόσω ολοταχώς από EXXON
MOBIL στην Κύπρο

4ΣΕΛ. 6

Τα χρέη των φορολογουμένων και
των επιχειρήσεων έχουν φτάσει στα
104,1 δισ. ευρώ και μαζί με τα πρό-
στιμα και τις προσαυξήσεις ανέρχον-
ται σε 185 δισ. ευρώ. 
Ο αριθμός των φορολογουμένων

που χρωστάνε στο Δημόσιο είναι
4.200.000. Δηλαδή, ένας στους δύο
είναι στη... διάθεση της Εφορίας και
της... Αστυνομίας. Ήδη εναντίον
1.162.736 φορολογουμένων έχουν

Γιατί δημοψήφισμα μόνο στα Σκόπια και όχι και στην Ελλάδα;

ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 9

Αποκάλυψη

Μαζεύουν υπογραφές 
οι Μητροπολίτες για έκτακτη
σύγκληση της Ιεραρχίας...

ΛΕΟΝΤΕΙΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ,
βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα 
= Είναι εφαλτήριο για τη συνέχιση των αλυτρωτικών βλέψεων των Σκοπίων 
= «Η συμφωνία, επιβληθείσα έξωθεν, τείνει να επιφέρει διχασμό 

στην ελληνική κοινωνία», τονίζουν οι πρέσβεις 

18 πρέσβεις καλούν τους βουλευτές να μην την ψηφίσουν 

=Κάθε μήνα τα χρέη ανεβαίνουν κατά 880
εκατ. ευρώ – Μέχρι και τον Νοέμβριο 

οι απλήρωτοι φόροι ήταν 7,93 δισ. ευρώ! 
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=Οι 6 στους 10 καταλήγουν άγονοι 

Η κυρία Μέρκελ
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ................................ Σελ. 4

Από το Βουκουρέστι στις Πρέσπες: 
Διδάγματα και αλήθειες
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Π. ΜΑΛΛΙΑ............................... Σελ. 5

Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ................................................Σελ. 5

Αμυδρό φως στο τούνελ του Συριακού
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ.................................. Σελ. 6

Η ολοκληρωτική αμφισβήτηση του status quo 
από την Άγκυρα θέτει σε άμεση προτεραιότητα 
την ελληνική αμυντική ετοιμότητα
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ......................................... Σελ. 7

Η συνάντηση των απατημένων...
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ....................................... Σελ. 8
Τι είπαν ανάμεσα στα άλλα Μέρκελ και Τσίπρας…
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ................... Σελ. 10
Έχουμε κι εμείς ευθύνη για τη διαφθορά
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ................................... Σελ. 11

Τι ξέρει και φοβάται 
ο Μητσοτάκης για 

τον τρόπο που θα κάνει 
τις εκλογές η κυβέρνηση
=Αληθεύει ότι η εταιρεία που 

φέρεται ότι θα αναλάβει τις εκλογές
έχει καταγγελθεί για νοθεία 
σε εκλογές στη Ν. Αμερική;

4ΣΕΛ. 8

Ψάχνουν για ρόλο 
πολιτευτές της ΝΔ

Επιμένει η Φώφη:

= Αν δεν πάρει ο Τσίπρας    
ψήφο εμπιστοσύνης

4ΣΕΛ. 8

Οι «μικροί» της Αγοράς
δεν έκαναν γιορτές...
= Τα πολυκαταστήματα πήραν τη μερίδα του λέοντος

=Ανεβαίνει επικίνδυνα η θερμοκρασία 
σε Αιγαίο – Καστελλόριζο – Μεσόγειο

Να το δούμε κι ας μην το πιστέψουμε...

Ρύθμιση των οφειλών στα Ταμεία 
με «κούρεμα» 70% και 120 δόσεις
=Και διαγραφή προστίμων 

και προσαυξήσεων μέχρι 85%
4ΣΕΛ. 11

Μία είναι η λύση: Κίνητρα στον Έλληνα να επενδύσει 
στη χώρα του, ώστε να αρχίσει να παράγεται πλούτος ÓÅË. 12
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