Χιλιάδες οφειλέτες μένουν έξω από τη ρύθμιση
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Δεν μπαίνει στις 120 δόσεις όποιος
έχει εισόδημα πάνω από 12.500 ευρώ
• Οι «θεσμοί» συνεχίζουν να επιβάλλουν τους όρους τους, όπως έκαναν και για την πρώτη κατοικία
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Σαμαράς: Θα πληρώσουν το τίμημα για τη σκευωρία

ÁÑ. ÖÕË. 1.380 – ÅÕÑÙ 2 • www.paron.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ÁËÅÁ
ÈÁÑÑ
MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Δικαστήρια θα στήσει
και ο Μητσοτάκης!

Τι συμβαίνει στην καυτή γειτονιά μας, τι παιχνίδια παίζονται...

ÔÏÕ

Δέκα πρώην Αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ αγωνιούν για την Άμυνά μας...

ωτιά έχει ανάψει στη γειτονιά μας, κάΦ
ποια στιγμή μπορεί να έρθουν τα πάνω
κάτω, κρίσιμες ανατροπές συζητιούνται κι

εμείς ασχολούμαστε με τη Novartis, με το μυαλό καρφωμένο στις κάλπες...
Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι που
ανησυχούν και ίσως να έχουν χάσει τον ύπνο
τους. Είναι αυτοί που μια ζωή είναι ταγμένοι
να φυλάνε Θερμοπύλες. Δέκα πρώην Αρχη-

εσμεύθηκε η κυβέρνηση, και προσωπικά ο
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης ΤσακαλώΔ
τος, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Eurogroup

ότι θα μειώσει το αφορολόγητο, προκειμένου να
δοθεί το ok για την εκταμίευση των 972 εκατ. ευρώ, τα οποία θα έπρεπε να είχε πάρει από τον Δεκέμβριο. Αυτοί, όμως, έχουν και το πεπόνι και το
μαχαίρι... Και εκβιάζουν ανά πάσα στιγμή.
Η μείωση του αφορολογήτου θα πλήξει χιλιάδες νοικοκυριά και γενικά όλους εκείνους που
δηλώνουν εισόδημα κάτω από τον πήχη του αφορολογήτου και θα κληθούν τώρα να πληρώσουν
φόρο!
Εκτός αν η κυβέρνηση ανταλλάξει τη μη μείωση του αφορολογήτου με την αποδοχή άλλων
απαιτήσεων που έχουν θέσει οι Ευρωπαίοι. Όπως,
π.χ., αυτό που έχει κυκλοφορήσει, ότι η κυβέρνηση αντάλλαξε τη μη περικοπή των συντάξεων

Η Ελλάδα είχε τα πάντα
στα Σκόπια, ήλεγχε τη χώρα
και δώσαμε λύση σε βάρος μας
4ΣΕΛ. 10

Σταυρόλεξο η επιδότηση
της δόσης για την α’ κατοικία
από 20% μέχρι 50%
= Για να υπαχθεί στη ρύθμιση ζευγάρι
με τρία παιδιά, το εισόδημά του πρέπει
να μην ξεπερνάει τα 36.000 ευρώ 4ΣΕΛ. 11
Γράφουν σήμερα στο «Π»
Δίκαιο, συμφέρον και η αναθεωρητική
πολιτική της Τουρκίας;
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Π. ΜΑΛΛΙΑ ............................... Σελ. 4

Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικά σκάνδαλα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ....................................... Σελ. 5

Οι ισχυροί θέλουν με κάθε τρόπο τον έλεγχο
των Δαρδανελίων
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ ..................................... Σελ. 5

Γιατί είναι ανησυχητική η άνοδος της Ακροδεξιάς
στην Ιταλία
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ .................................. Σελ. 6

Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ......................................... Σελ. 7

Γιατί δεν θέλω το Brexit
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ................................ Σελ. 8

Η αθλιότητα της προπαγάνδας ή η προπαγάνδα
της αθλιότητας
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ............................. Σελ. 10

To Δημόσιο αρωγός (;) στην προστασία
της πρώτης κατοικίας
Του ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤ. ΚΩΤΣΗ ..................................... Σελ. 11

Η δυνατότητα καταγγελίας της Συμφωνίας των Πρεσπών
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ ..................... Σελ. 12

Ακροδεξιά και συνυπεύθυνο πολιτικό σύστημα

ó. 13

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ ............................... Σελ. 14

ÄéáâÜóôå óôéò

Παγιδευμένοι... στην ειδική
διαχείριση του Mega

ΓΕΣ Κωνσταντίνος Ζιαζιάς, Κωνσταντίνος
Γκίνης, Αθανάσιος Τσέλιος και Βασίλειος Τελλίδης, οι Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΝ Κοσμάς Χρηστίδης και Γεώργιος Γιακουμάκης, οι Επίτιμοι
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ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΓΚΑΛΟΠ

= ΟΧΙ Τσακαλώτου για Επίτροπος – Αρνούνται κορυφαίοι

Τα «κίτρινα
γιλέκα» δείχνουν
τον μόνο δρόμο
για τους πολίτες

Με νόμο του 1945

= Ο γάλλος πρωθυπουργός
αναγκάστηκε να μειώσει
τους φόρους

υπουργοί να θυσιαστούν στις ευρωεκλογές
= Καμπανάκι από τις φοιτητικές εκλογές – Κάτω από 2%
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 8
έπεσε η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γαβρόγλου απειλεί να κόψει
τον μισθό από 4.400 ιερείς
Ν

έο μέτωπο με την Εκκλησία ανοίγει η κυβέρνηση εν όψει εκλογών
και απευθυνόμενη στο αριστερό ακροατήριο. Μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περί τους 4.400
ιερείς ανά τη χώρα να βρεθούν στον
αέρα και να μείνουν απλήρωτοι! Επικαλούμενος τον νόμο 536 του… 1945
(!), υποστήριξε ότι οι οργανικές θέσεις
είναι 6.000 και όχι 10.400 που είναι
σήμερα οι ιερείς. Κατά συνέπεια… οι
4.400 μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούν στον αέρα!
Το ότι ο κ. Γαβρόγλου ανακάλυψε
ξαφνικά το πρόβλημα αυτό, το οποίο
υφίσταται δεκαετίες, κάνει ορισμένους
να πιστεύουν ότι υποκινείται από «εκδικητικά» κίνητρα και ότι επιχειρεί να
πάρει τη «ρεβάνς» από τους ιερείς, καθώς ήταν εκείνοι που αντέδρασαν με
τον πιο δυναμικό τρόπο στην –κάτω
από το τραπέζι– συμφωνία πρωθυ-

πουργού – Αρχιεπισκόπου, με αποτέλεσμα να πάει στο καλάθι των αχρήστων.
«Ο νόμος του 1945 πήγε να προστατεύσει τους έγγαμους κληρικούς
από μια εξευτελιστική καθημερινότητα», ανέφερε. «Είναι σωστό κατά τη
γνώμη σας να μισθοδοτούνται ιερομόναχοι; Είναι σωστό να μισθοδοτούνται
άγαμοι κληρικοί; Εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα», πρόσθεσε.
Εκκλησιαστικοί παράγοντες τόνιζαν
ότι η αύξηση του αριθμού των ιερέων
τα προηγούμενα πολλά χρόνια ήταν
απόφαση των κατά καιρούς κυβερνήσεων και προφανώς κρίθηκε απαραίτητη για να καλυφθούν οι ανάγκες.
Ανέφεραν ακόμη ότι με κυβερνητικές
αποφάσεις τοποθετήθηκαν ιερείς σε
παραμεθόριες περιοχές που δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια.
Αντιλαμβανόμενος τον σάλο που θα
προκαλούσαν οι αναφορές του στη

Βουλή, ο υπουργός Παιδείας έσπευσε να… διευκρινίσει: «Εμείς δεν λέμε να διώξουμε κανέναν, εμείς δεν
λέμε να σταματήσει η μισθοδοσία», αλλά να μπει μια
τάξη στη θεσμική ακαταστασία. Δεν θεώρησε, ωστόÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 7

= Φούσκωσαν κατά 62% οι λογαριασμοί στην οικονομική κρίση

Τ

δεν σε φοβηθεί η εξουσία, μην περιμένεις να σου δώσει τίποτα κανένα γκουβέρνο. Και θα τα βάζεις με
τη μιζέρια και όχι με τον φταίχτη, τον
εαυτό σου, που δεν επαναστατεί αντί να περιμένει να τον λυπηθεί η κάθε εξουσία και να του πετάξει κανένα ξεροκόμματο...
Τα «κίτρινα γιλέκα» δείχνουν τον
έναν και μοναδικό δρόμο. Τον δρόμο που προκαλεί ανησυχία, που τρομάζει την εξουσία. Και το βλέπεις τώρα στο Παρίσι, όπου η αύξηση της
φορολογίας στα καύσιμα προκάλεσε τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων». Ο γάλλος πρωθυπουργός
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Κατά 641% αυξήθηκαν οι φόροι και οι επιβαρύνσεις
στο ρεύμα των νοικοκυριών σε μία δεκαετία!
ίποτα δεν έμεινε όρθιο τα χρόνια των
Μνημονίων, με την Ελλάδα να ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις αυξήσεις στους λογαριασμούς
ρεύματος.
Οι ψυχροί αριθμοί δείχνουν την οικονομική αφαίμαξη των ελληνικών νοικοκυριών και για το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν, όπως προκύπτει από την
έρευνα του Κίμωνα Στεριώτη, οικονομολόγου, πρώην διευθυντή Επικοινωνίας του
Ομίλου της ΔΕΗ. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα των νοικο-

ν δεν φωνάξεις, αν δεν βγεις στους
Α
δρόμους, αν δεν αντισταθείς στα
μέτρα που απειλούν τη ζωή σου, αν

ΚΩΣΤΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Όχι στην αποποινικοποίηση της βλασφημίας και της καθύβρισης των θρησκευμάτων

Η κρίση των S-400 μητέρα εξελίξεων
στις σχέσεις των ΗΠΑ με Ελλάδα και Κύπρο

15

κό

μεων μπορεί να οδηγήσει σε εθνικές απώλειες, που μπορεί να φθάσουν μέχρι και το επίπεδο της εθνικής καταστροφής με τον πιο άμεσο και απόλυτο τρόπο, όπως έγινε το 1897».
Το άρθρο υπογράφουν οι Επίτιμοι Αρχηγοί

Στην πόλωση ποντάρει ο Τσίπρας για να περιορίσει τις διαρροές
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Συγκλονιστική αποκάλυψη του Γ. Φλωρίδη
στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου»

οι Αμερικανοί μάς ζητούν λίστα με τις τουρκικές παραβιάσεις, λες και δεν τις έχουν πάρει χαμπάρι...

γοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού σε κοινό άρθρο τους χτυπάνε την καμπάνα της... Αγια-Σοφιάς. Ευθέως τονίζουν ότι «η υποχώρηση της σχετικής
μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνά-

κυριών αυξήθηκαν κατά 641% μέσα σε
μία δεκαετία. Και οι λογαριασμοί... φούσκωσαν κατά 62% τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Οι φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις επί του ρεύματος στους λογαριασμούς
των νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αυξήθηκαν τη δεκαετία 2009 – 2018 κατά
71%. Ο λογαριασμός του μέσου νοικοκυριού επιβαρύνεται με διάφορους φόρους,
που αντιστοιχούν στο 58% της καθαρής
αξίας των τιμών που προορίζονται για ηλεκτρική ενέργεια. Η Ελλάδα είναι πρωτα-

θλήτρια στους φόρους, στα τέλη για τις
«Ανανεώσιμες Πηγές», στις εισφορές κ.λπ.
«υπέρ τρίτων». Και τούτο γιατί:
= Τη δεκαετία 2009 – 2018 οι διάφορες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών στην
Ελλάδα αυξήθηκαν κατά… 641% έναντι μέσης αύξησης 71% στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
= Η υπερφορολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά είχε αποτέλεσμα να αυξηθούν οι
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Ψηφιακή σύγχυση εν όψει απώλειας συχνοτήτων
Ταμείο για παραγωγές με 50 εκατ. ευρώ! Ποιος θα δείχνει

Η μάχη της διανομής του Τύπου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

τον ΠΑΟΚ;

óåë. 7

Άντε να δούμε τι θα δώσει
στους «θεσμούς»
η κυβέρνηση για να μη
μειωθεί το αφορολόγητο

= Ανησυχεί και ο υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μιλάει για κίνδυνο ατυχήματος στο Αιγαίο και ξαφνικά

Μόνο η δύναμη μπορεί
να σώσει την Κύπρο
=Συμφωνία που τουρκεύει
την Κύπρο δεν μπορεί
να είναι λύση, είναι διάλυση
4ΣΕΛ. 5

Διαβάστε στο «Π»

Τα καταφέραμε μια χαρά:

Βούλιαξε η μεσαία τάξη:
9 στα 10 νοικοκυριά
δεν τα βγάζουν πέρα!

= Το 40,9% των μισθών πάει
σε φόρους και εισφορές!

4ΣΕΛ. 4

Πρωτιά με διαφορά
στις ευρωεκλογές δίνει
νίκη στις βουλευτικές 4ΣΕΛ. 8
Ποιος θα πέσει στον «λάκκο»
της Novartis…
4ΣΕΛ. 10

Το τουρκικό «μπλόκο» στο Κυπριακό
και η ευκαιρία για Αθήνα και Λευκωσία
από την αμερικανοτουρκική κρίση

4ΣΕΛ. 6

