Πάμε για σύγκρουση;

ÓÅË. 7

Το δίλημμα του Μητσοτάκη στις εκλογές

ÓÅË. 8

Το Μαξίμου καλεί τον Παυλόπουλο Αυτοδυναμία
να υπογράψει το Διάταγμα!
ή ακυβερνησία
= Με άρθρο του γενικού γραμματέα της κυβέρνησης
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Τέταρτη ήττα, η πιο φαρμακερή...

Τ

ελικά, όλα είναι δυνατά για την κυβέρνηση. Δεν έχει την παραμικρή κόκκινη γραμμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πει, ως εδώ, η Αριστερά δεν
θα γίνει έρμαιο της εξουσίας – πολιτικής και
οικονομικής. Από την πρώτη στιγμή που ένιωσαν τι θα πει «εξουσία», στόχος τους έγινε το
πώς δεν θα τη χάσουν. Πάση θυσία... Και την
πρώτη απόδειξη προσέφερε ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας κάνοντας το «Όχι» στο
ευρώ και στα Μνημόνια ένα μεγάλο «Ναι»,

Την περίοδο 2015 – 2019

Κατά 54,5 δισ. ευρώ αυξήθηκαν
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
σε Εφορία και Tαμεία!
ια και σε λιγότερο από έναν μήνα θα στηΜθούν για τρίτη φορά κάλπες, μετά την απόφαση του πρωθυπουργού να πάει σε εκλογές την

Κυριακή 7 Ιουλίου, υποβάλλοντας την παραίτηση της κυβέρνησής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τις 13 Ιουνίου, είναι χρήσιμο για
τους πολίτες να γνωρίζουν πόσο πήγε ο λογαριασμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία από το 2015 και
μετά, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
= Το ύψος των οφειλών στην Εφορία το 2014
ήταν 73 δισ. ευρώ και σήμερα είναι 104 δισ. ευρώ, ήτοι ΣΥΝ 31 δισ. ευρώ.
= Το ύψος των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία το 2014 ήταν 11,5 δισ. ευρώ και σήμερα βρίσκονται αισίως στα 35 δισ. ευρώ, ήτοι ΣΥΝ 23,5
δισ. ευρώ.
Που σημαίνει ότι έργο της κυβέρνησης Τσίπρα
είναι τα συν 54,5 δισ. ευρώ, που εκτίναξαν το συνολικό χρέος στα 139 δισ. ευρώ από 84,5 δισ. ευρώ που ήταν το 2015, όταν πήρε τα κλειδιά της
χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ.

= Στον βωμό των διορισμών από το παράθυρο της Βουλής έθαψαν το «ηθικό πλεονέκτημα»
που άφησε άφωνους όχι μόνο τους Έλληνες
αλλά και όλη την οικουμένη, προς μεγάλη χαρά του κονκλαβίου των Βρυξελλών, που άνοιξε σαμπάνιες καλωσορίζοντας τον Τσίπρα στο
κλαμπ. Και από τότε, ό,τι πουν οι εταίροι μας
και ό,τι ζητήσουν οι σύμμαχοι / Αμερικανοί
στα εθνικά μας θέματα. Γίναμε χαλί να μας

πατήσουν. Από κει και πέρα, σημαία έγινε το
πώς θα εξασφαλίσουν με κάθε τρόπο τη μονιμότητα στην εξουσία, πώς δεν θα χάσουν
την καρέκλα, που ήταν, είναι και θα είναι πάντα η μεγάλη πλανεύτρα με τις χαρές που προσφέρει, αρκεί να αφαιρέσεις από το λεξιλόγιό σου το «Όχι» σε ό,τι ζητήσει ο μεγάλος

ΤΕΛΕΥΤΑIΑ ΖΑΡIA

=Με όπλο την πόλωση και πακέτο εξαγγελιών
για 500.000 θέσεις εργασίας!
=Υπουργοί αρνήθηκαν να είναι υποψήφιοι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 12

Τι είπε ο Παυλόπουλος στον Τραμπ
= Κάρολος: «Έχω την Ελλάδα στην καρδιά μου»

4ΣΕΛ. 8

Το Κίνημα Αλλαγής,
η «περιζήτητη νύφη»...
= Αν στις εκλογές κρατήσει την τρίτη θέση
4ΣΕΛ. 4

4ΣΕΛ. 12

Παζάρια στα μικρά κόμματα
= Σήμερα αποφασίζουν οι ΑΝΕΛ για τις εκλογές
4ΣΕΛ. 8

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Τα Σκόπια και η Ευρώπη

Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ................................ Σελ. 4

Επιλεκτική δικαιοσύνη ή το δίκαιο του ισχυρού;

Του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΛΟΥΣΗ ................................... Σελ. 5

Το «Νέο Παράδειγμα»: Robust ή Comme il Faut

Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ............................................... Σελ. 5

Τ

ετ-α-τετ βαρύνουσας εθνικής σημασίας με ξένους ηγέτες είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
που διοργανώθηκαν στο Πόρτσμουθ της
Μεγάλης Βρετανίας για την 75η επέτειο

Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ .................................. Σελ. 6

Τουρκική ανάμειξη στη Λιβύη
και μεγαλομανή σχέδια για ΑΟΖ

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

Εκλογές και έκθεση Κομισιόν:
Στημένο παιχνίδι και στο βάθος «κόφτης»

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ...................................... Σελ. 8

Οι πολιτικοί να μιλήσουν συγκεκριμένα
για το αύριο της χώρας

Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ .................................. Σελ. 10

Η ανανέωση ξεκίνησε από την Αυτοδιοίκηση

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ ............................... Σελ. 10

Μπλόκο της Κομισιόν στα μέτρα της κυβέρνησης

Του ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΑ ................................................. Σελ. 11

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει

ó. 13

Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ .................................. Σελ. 12
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Οκτώ παρατάξεις
στις εκλογές της ΕΣΗΕΑ

από την Απόβαση στη Νορμανδία. Ο κ.
Παυλόπουλος παρακολούθησε τις εκδηλώσεις από την πρώτη σειρά των επισήμων, έχοντας αριστερά του τη γερμανίδα καγκελάριο Άνγκ. Μέρκελ και δεξιά
του (κατά σειρά) τη Μ. Τραμπ, τον Ντ.

Τραμπ και τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σύντομη συνομιλία είχε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας με
τη γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, η οποία είπε ότι
και στις δύο χώρες οι ακραίες
δυνάμεις, δηλαδή Χρυσή Αυγή
και AFD, έχασαν πολλές δυνάμεις και έπεσαν πολύ χαμηλά,
γεγονός που δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και των Γερμανών είναι συνειδητοποιημένοι Ευρωπαίοι.
Στο δείπνο ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας εξέφρασε τις ανησυχίες του ως προς τον τρόπο
που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ την
Ευρώπη. Απευθυνόμενος δε προς
τον αμερικανό Πρόεδρο σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
δεν θα μπορέσουν να γίνουν
έθνος που θα παίζει πλανητικό ρόλο χωρίς μια ισχυρή Ευρώπη. Είπε συγκεκριμένα:
«Εμείς οι Ευρωπαίοι, και μάλιστα κατά την
επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία,
πάντα θυμόμαστε το πόση σημασία έχει η
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Βασίλης Κορκίδης

Τάζουν γάμο στη μεσαία τάξη οι πολιτικοί,
αλλά κανείς δεν την παντρεύεται!
= Στους μικρομεσαίους, ο ένας πτώχευσε και ο άλλος φτώχυνε...

Δημοτικές εκλογές: Μία εκλογή με ιδιαίτερη σημασία

23

κό
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Ο Τσίπρας αύριο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για εκλογές στις 7 Ιουλίου

Από κόσκινο τα ρουσφέτια
του ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει η ΝΔ

Ποιοι κατεβαίνουν
πού με τον ΣΥΡΙΖΑ

αδελφός. Ο οποίος μόνιμα, επί όλων των καταστάσεων, αυτό το τελεσίγραφο θέτει. Και
το έχουν πληρώσει αρκετοί από τους προηγούμενους ενοικιαστές της εξουσίας από τον
λαό όταν δεν υπάκουσαν στις εντολές. Γιατί
αυτό το σφιχταγκάλιασμα με τις Βρυξέλλες

Έ

ξω από τα δόντια τα έψαλε
στους πολιτικούς μας, όλων
των... αποχρώσεων, ο πρόεδρος
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης. Τη μεσαία τάξη
τη θυμούνται πάντα στις εκλογές και μετά πέρα βρέχει... Όπως
συμβαίνει και τώρα.
«Χαίρομαι που η μεσαία τάξη
και οι μικρομεσαίοι της αγοράς
είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των προεκλογικών πολιτικών συζητήσεων, αλλά θα χαρώ πολύ περισσότερο εάν παραμείνουν στο επίκεντρο της
προσοχής των πολιτικών κομμάτων μετε-

κλογικά και μόνιμα. Είναι, άλλωστε, γεγονός πως όλοι μάς
θυμούνται πριν από τις εθνικές
εκλογές και μας ξεχνούν αμέσως μετά», τόνισε σε δήλωσή
του ο Βασίλης Κορκίδης και περιέγραψε με... πικρό χιούμορ
πώς της συμπεριφέρονται οι πολιτικοί μας:
«Η μεσαία τάξη για τους πολιτικούς είναι σαν τη μνηστή
που όλοι της τάζουν γάμο, αλλά τελικά δεν την παντρεύεται κανείς».
Και πράγματι αυτή είναι η αλήθεια. Την
ψήφο της θέλουν όλοι και μετά την ξαναθυμούνται όταν στηθούν πάλι κάλπες.

Αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και
στην εξαντλητική και εξοντωτική υπερφορολόγηση, επισημαίνοντας:
«Από το 52% του πληθυσμού που ήταν
η μεσαία τάξη στην Ελλάδα το 2008, έχει
σήμερα μειωθεί στο 20%, που σημαίνει ότι
μόλις ένας στους πέντε Έλληνες παρέμεινε σε αυτή την εισοδηματική κατηγορία.
Μάλιστα, με μεγάλη καθυστέρηση, πολλοί
τώρα ζητούν συγγνώμη που συρρίκνωσαν
τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό που συνέβη την περίοδο της κρίσης δεν ήταν μια απλή διόρθωση, αφού στους δύο μικρομεσαίους
Έλληνες ο ένας πτώχευσε και ο άλλος φτώÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Στο ΣτΕ για τις δωρεάν πολιτικές διαφημίσεις
Κερδοφόρος η κρατική τηλεόραση και το 2018

Το νέο σχέδιο

Έρχεται ο πλειστηριασμός της ταινιοθήκης του Mega της ΝΔ για την ΕΡΤ

Αποχαιρέτα
την Ανάπτυξη...
λλον έναν άθλο πετύχαμε, που είναι ο
αδιάψευστος μάρτυρας του πόσο καλά
Ά
πάει η οικονομία μας αλλά και του πόσο

επιτυχημένη είναι η περιβόητη έξοδος από
τα Μνημόνια, για την οποία μόνο βεγγαλικά που δεν ρίξαμε, πανηγυρίζοντας και αρχίζοντας τους χορούς γιατί πλέον θα έχουμε παντού πλεονάσματα και το χρήμα θα
ρέει άφθονο και να αυξήσεις μισθών κ.λπ.
κ.λπ. Και αυτός ο άθλος είναι η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Κομισιόν που υποβάλλεται ανά τρίμηνο, στην οποία σημειώνεται ότι η ανάπτυξη περιορίσθηκε μόλις
στο 1,3%! Κάτι που σημαίνει νέα μέτρα και
σφίξιμο του ζωναριού.
Ήδη από την αρχή της εβδομάδας οι Βρυξέλλες είχαν χτυπήσει την καμπάνα για «δημοσιονομικό εκτροχιασμό». Και πλέον επιστρέφουν τα μαύρα σύννεφα.
Πάμε ξανά από την αρχή.
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Βαθιά λαβωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ

Όπου στήνει
κάλπες, χάνει…

= Στις ευρωεκλογές από
τις 57 εκλογικές περιφέρειες
διασώθηκε στις 5!
= Δεν πήρε ούτε μία περιφέρεια
4ΣΕΛ. 10
και κανέναν μεγάλο δήμο
Με αμερικανική παρότρυνση και επιμονή ΥΕΘΑ

Οδηγούν τη χώρα στην παγίδα
των ΜΟΕ που στήνει η Τουρκία
4ΣΕΛ. 6

Ποιοι παίζουν για διάδοχοι
Στουρνάρα – Αβραμόπουλου
4ΣΕΛ. 8

Θράσος

Ποιες αποζημιώσεις;
Δεν σας χρωστάμε τίποτα,
απαντούν οι Γερμανοί
4ΣΕΛ. 14

Πάμε για ρεκόρ

Στα 32 εκατ. οι τουρίστες
που θα έρθουν φέτος
4ΣΕΛ. 11

Η Ελλάδα σαρώνει παντού...

Πρώτοι και στην ανεργία...
= 872.000 οι άνεργοι – Στο 23,3%
η ανεργία στις γυναίκες
4ΣΕΛ. 4
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