Ξαφνικά, λίγο πριν από τις κάλπες

Κυριάκος: Τέρμα
στην ανοχή…

ÓÅË. 7

Μπαράζ αποκαλύψεων
με στόχο τον Τσίπρα
= Για το Μάτι και τις διακοπές στο Ιόνιο

= Η προεκλογική περίοδος δεν είναι παρτίδα μπριτζ,

είναι αγώνας πυγμαχίας, λένε στη ΝΔ

ÓÅË. 8
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Στον βωμό της καρέκλας, οδηγούν τη χώρα στον γκρεμό…
= Και ο Ερντογάν τρίβει τα χέρια του, με την Κύπρο να τη στηρίζουν μόνο ΤΡΕΙΣ από τους εταίρους μας – Κι εμείς συνεχίζουμε να βγάζουμε τα μάτια μας...
υστυχώς, η πολιτική ηγεσία της χώρας μας αποΔ
δεικνύεται κατώτερη των πε-
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ριστάσεων. Και αυτό δεν είναι
κάτι πρωτόγνωρο για τον έλληνα πολίτη. Με
πρώτο αυτόν που επιμένει να αγαπάει και να
πονάει τον τόπο του, την πατρίδα του. Το δεί-

Τσίπρας σε σύσκεψη
στο Μαξίμου:

Με 4,5% διαφορά
πάω σε εκλογές

ην ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας μελετά προσεΤ
κτικά τις επόμενες κινήσεις του, η προσφυγή
σε πρόωρες κάλπες την προτελευταία Κυριακή
του επόμενου μήνα (23 Ιουνίου) συγκεντρώνει
πλέον πολλές πιθανότητες.
Το κλίμα τις τελευταίες ημέρες είναι ιδιαίτερα
βαρύ για την κυβέρνηση, κυρίως μετά την υπόθεση Πολάκη, τις νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία στο Μάτι και τις πρωθυπουργικές διακοπές στο σκάφος της εφοπλιστικής οικογένειας
Παναγόπουλου, παρά την αντεπίθεση με το πα-
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Αυτό δεν έχει ξαναγίνει

ξαμε στα δέκα χρόνια του μαρτυρίου, του
Γολγοθά που ανεβαίνουμε. Παραμένουμε
καρφωμένοι στον σταυρό. Δεν καταφέρνουμε να συνεννοηθούμε. Την ώρα που οι πολιτικοί ηγήτορές μας θα έπρεπε να κάτσουν
όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να μη σηκωθούν
αν δεν έχουν συμφωνήσει ΟΛΟΙ σε ένα χαρ-

τί που θα λέει ξεκάθαρα: «Αυτοί είναι οι όροι
μας». Στο γιατί δεν συνέβη αυτό, η απάντηση είναι πολύ απλή: Ο καθένας από τους πολιτικούς μας θέλει την καρέκλα για πάρτη
του... Λέει: «Εγώ είμαι ο καλύτερος καπετάνιος». Στην πράξη, όμως, αποδεικνύεται πόσο καλά ξέρει να οδηγεί το καράβι στην ξέ-

ρα... Σωρός οι αποδείξεις που έχουν μαζευτεί
όλα αυτά τα χρόνια... Με μόνιμο θύμα τον εργαζόμενο, τον μαγαζάτορα, την επιχείρηση,
το νοικοκυριό και τον συνταξιούχο, που καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό. Ο
λαός, το μόνιμο κορόιδο. Που είναι μεγάλη η

Αποκλείονται οι επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ, που αποτελούν την πλειονότητα των οφειλετών και κινδυνεύουν με λουκέτο

ΕΚΤΟΣ
120
ΔΟΣΕΩΝ
μενει η Αγορα!
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 10
= Εκτός της ρύθμισης όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ!
= Μίζεροι ακόμη και στον καφέ, που παραμένει στο 24% ΦΠΑ, όπως και τα αναψυκτικά
= Οι μειώσεις φόρων είναι η άρση των φόρων που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015 – 2016

= Για να πάρει δάνειο 300
με 400 εκατ. ευρώ, γιατί
δεν έχει φράγκο στο Ταμείο

χιλιάδες καταναλωτές της, που της χρωστάνε 1,5
δισ. ευρώ. Δεν πρόκειται απλώς για σκέψεις αλλά για άρον άρον απόφαση, η οποία προβλέπει
την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους
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Τα κρίσιμα διλήμματα για Λευκωσία και Αθήνα

Η ανατροπή του status quo
σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο
ο στόχος του λαβωμένου Σουλτάνου
4ΣΕΛ. 6

óåë. 10

Πουλάει η ΔΕΗ σε κοράκια
Εν τη παλάμη και ούτω… ψηφίσομεν
(funds) καταναλωτές της,
Τσίπρας: Πάρε, κόσμε…
= Έπιασε στον ύπνο τους «θεσμούς»…
που χρωστάνε 1,5 δισ. ευρώ!
κεί κατάντησε η ΔΕΗ... Να έχει μείνει άφραΕγκη
και να έχει βγει στην... πιάτσα για 300 με
400 εκατ. ευρώ, με... αντάλλαγμα εκατοντάδες
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Σε θύελλα έπεσε η θαλαμηγός
ία φωτογραφία ισοδυναμεί
με χίλιες λέξεις, λένε. Δύο
Μ
φωτογραφίες, που απεικόνιζαν
τον Αλ. Τσίπρα στο κατάστρωμα
ενός πολυτελούς σκάφους, στάθηκαν αρκετές για να προκαλέσουν μια άνευ προηγουμένου
πολιτική θύελλα, ισχυρούς τριγμούς σε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ
και να φέρουν τον πρωθυπουργό
στη δεινή θέση του απολογούμενου έναντι του ελληνικού λαού. Οι επιμέρους αποκαλύψεις
τις επόμενες ημέρες μετέτρεψαν το πολιτικό σκηνικό σε πεδίο μάχης.
Όταν στις αρχές της εβδομάδας ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ
Άρης Πορτοσάλτε ανήρτησε στον

προσωπικό του λογαριασμό στο
Twitter τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τις διαστάσεις
που θα έπαιρνε το όλο ζήτημα.

Το σοκ για το Μέγαρο Μαξίμου
ήταν ισχυρό, καθώς κατάλαβαν
τις παρενέργειες που μπορούσε να έχει η υπόθεση. Την ίδια
στιγμή, υπουργοί και στελέχη

του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσαν
μουδιασμένοι.
Η αρχική σκέψη στο επιτελείο
του πρωθυπουργού ήταν να μην
πάρουν θέση επιβεβαιώνοντας
ή διαψεύδοντας το περιεχόμενο των φωτογραφιών, αλλά να
αφήσουν το θέμα να… ξεχαστεί.
Και παρότι το ζήτημα ήταν μείζον, απέφευγαν για ώρες να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο, επίσημο ή ανεπίσημο. Και ξαφνικά…
σκάει η απάντηση της Κατερίνας
Παναγοπούλου, προκειμένου
να βγάλει –υποτίθεται– από τη
δύσκολη θέση το Μέγαρο Μαξίμου, η οποία ωστόσο έκανε τα
πράγματα κατά πολύ χειρότερα.
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 7

Γιατί η ΕΛΣΤΑΤ
δεν δίνει
τα ποσοστά
ανεργίας
στους νέους;

Α

νακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ τα ποσοστά ανεργίας για τον Φεβρουάριο, από τα οποία προκύπτει
ότι ήταν στο 18,5% από 20,6% τον
Φεβρουάριο του 2018. Το σύνολο των απασχολουμένων ήταν
3.829.554 και οι άνεργοι 871.556.
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 638 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019.
Εκείνο, όμως, που για άλλη μια
φορά κάνει εντύπωση και γεννά
πολλά ερωτηματικά είναι η παντελής απουσία αναφοράς στην ανεργία των νέων. Ποιος, άραγε, είναι
ο λόγος; Θέλει κανείς να κρύψει
την έκταση της ανεργίας στους νέους μας; Και για ποιον λόγο;
Η Διεθνής Ομοσπονδία δεν διαμαρτυρήθηκε; Η Eurostat δίνει στη
δημοσιότητα πλήρη στοιχεία για
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Παυλόπουλος προς Ερντογάν

«Δεν είμαστε
μόνοι μας…»!
4ΣΕΛ. 4

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Βουκουρεστίου και Ακαδημίας γωνία
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ................................ Σελ. 4

Η τουρκική επίθεση στην ΑΟΖ
της Κυπριακής Δημοκρατίας
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ ........................ Σελ. 5

Εμείς και η ΕΕ (IV): Τύχη αγαθή
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ................................................ Σελ. 5

Εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές: Εμείς και οι άλλοι
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ .................................. Σελ. 6

Αττίλας 3 στην Κυπριακή ΑΟΖ
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ .......................................... Σελ. 7

Θα μιλήσει τελικά κανείς για την Ευρώπη;
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ .................................... Σελ. 8

Σχετικά με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης
Του ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΑ ................................................ Σελ. 10

Ανταρσία στην «μπίζνα» του Μπακογιάννη
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ .................................... Σελ. 12

Τα Συμβούλια Γειτονιάς η μεγάλη αλλαγή
Της ΡΩΞΑΝΗΣ ΜΠΕΗ - ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ............... Σελ. 12

Ο κ. Τσίπρας σε παροξυσμό
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ............................. Σελ. 14

Μια πρόταση για τα Εξάρχεια και το Πολυτεχνείο

ó. 13

19

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ................................ Σελ. 14
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Δεν είναι ικανοποιημένοι
στο OpenTV

Από θαύμα σε θαύμα πάμε...

Βούλιαξαν τα νοικοκυριά και η μεσαία τάξη!
Ό

λα πάνε μια χαρά... Έτσι λέει η κυβέρνηση... Βγήκαμε από τα Μνημόνια και
πλέον κανένα πρόβλημα δεν έχει ο ελληνικός λαός, και συγκεκριμένα τα νοικοκυριά και η μεσαία τάξη. Μόνο που ο ΟΟΣΑ
και το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση. Το ετήσιο εισόδημα ενός μονοπρόσωπου
νοικοκυριού που ανήκει στη μεσαία τάξη
είναι μεταξύ 7.894 και 21.050 δολ., γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών του
ΟΟΣΑ. Το ποσοστό του πληθυσμού που
ανήκει στη μεσαία τάξη στην Ελλάδα είναι
57,1% έναντι 61,6% που είναι ο μέσος όρος
των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.
Εξάλλου, η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας επηρεάζει δυσμενώς τα ποσοστά της απασχόλησης και της

ανεργίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα βρίσκεται στη 13η υψηλότερη θέση μεταξύ των 36 χωρών του ΟΟΣΑ,
ενώ το 2017 κατείχε τη 15η θέση. Ήτοι, είμαστε σε χειρότερη οικονομική κατάσταση.
Η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο εργαζόμενο αυξήθηκε μεταξύ 2000 και 2008
κατά 2,1%, φθάνοντας στο 40,9%, όταν
στον ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 1,3%, πέφτοντας στο 36,1%. Και το δελτίο της Alpha
Bank καταλήγει επισημαίνοντας ότι η γενική αποεπένδυση της τελευταίας δεκαετίας
συντηρεί την υψηλή μακροχρόνια ανεργία
και δυσκολεύει τη δημιουργία θέσεων εργασίας εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Με μισθό 384 ευρώ...

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι η ανεργία έχει
πέσει στο 18%, αλλά αυτό κάθε άλλο παρά έχει σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί... ξεχνάει να βάλει στον λογαριασμό όλους

εκείνους που εργάζονται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, από τους 2.200.000 εργαζομένους σε 274.760 επιχειρήσεις και
οικοδομικά έργα ο ένας στους τρεις
(650.000 εργαζόμενοι) είναι με καθεστώς
μερικής απασχόλησης και παίρνει μισθό
384,22 ευρώ.
Που σημαίνει ότι 1.500.000 άτομα εργάζονται με πλήρη απασχόληση και 650.000
με μερική.
Για την ακρίβεια, με βάση τα στοιχεία του
ΕΦΚΑ:
= Πλήρους απασχόλησης: 1.554.567
(880.561 άνδρες και 674.006 γυναίκες), με
μέσο μισθό 1.204,86 ευρώ οι άνδρες και
1.048,91 ευρώ οι γυναίκες.
= Μερικής απασχόλησης: 649.786 (291.804
άνδρες και 357.982 γυναίκες), με μέσο μισθό 370,14 ευρώ οι άνδρες και 395,79 ευρώ οι γυναίκες.

Από το Mega στο One Channel

Πολιτική
για
συμφωνία
Προεκλογική λογοκρισία made in facebook
το
ποδόσφαιρο
Ποσό 6.250.000 ευρώ για τις πολιτικές διαφημίσεις

Στους αναποφάσιστους
ποντάρει η ΝΔ
4ΣΕΛ. 8

Μεϊμαράκης:
Δίνω τη μάχη
για τη φανέλα
=Δεν αποστρατεύομαι 4ΣΕΛ. 8

Φώφη: Παραδίδουν
τη χώρα με
τη θηλιά στον λαιμό!
=Εξαγγέλλουν μέτραμεταχρονολογημένες επιταγές
4ΣΕΛ. 12

Στο 10% ο πήχης για το ΚΙΝΑΛ
=Στις 12 τριεδρικές η μεγάλη μάχη
4ΣΕΛ. 8

2,4 δισ. ευρώ τα φέσια
των συνεταιρισμών...
4ΣΕΛ. 11

