Κολλάει ο εκλογικός νόμος

Πιέζουν τον Μητσοτάκη
να στήσει δικαστήρια

ÓÅË. 9

ÓÅË. 7

Όρους βάζει η Φώφη
Προβληματίζει το Κίνημα Αλλαγής το γερμανικό εκλογικό σύστημα, που είναι μια παραλλαγή
της απλής αναλογικής και του πλειοψηφικού, με αρκετούς βουλευτές να είναι υπέρ

=Στη σκληρή γραμμή και ο Σαμαράς
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Τ

ο έργο επαναλαμβάνεται και φέτος. Το
ίδιο χρονικό διάστημα, όπως πάντα. Ιούλιο και Αύγουστο. Τους... καυτούς μήνες! Χιλιάδες στρέμματα, δάση που δίνουν οξυγόνο,
γίνονται του... Άη Γιάννη του Λαμπαδιάρη.
Μόνιμα ακούς, όχι μόνο από τους συνήθεις
αναλυτές του καφενείου, που όλα τα ξέρουν,
αλλά και από τους διαχρονικά υπεύθυνους
υπουργούς, του τομέα Προστασίας του Πολίτη και Γεωργίας, ότι είναι έργο εμπρηστών.
Κάθε χρόνο το ίδιο παραμύθι. Εμπρηστές στο
Μάτι, όπου τα δάκρυα δεν έχουν στεγνώσει...
102 νεκροί. Ούτε πόλεμο να είχαμε…
Εμπρηστές στον Υμηττό... Εμπρηστές και στην

Μπόνους σε όσους
ενταχθούν στις 120
δόσεις για χρέη
στα ασφαλιστικά ταμεία
= Ήδη έχουν μπει πάνω από 100.000
αι... μπόνους θα έχουν όσοι χρωστάνε στα
ταμεία και ενταχθούν στη ρύθΚασφαλιστικά
μιση των 120 δόσεων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρί-

ου (επισημαίνεται από τον ίδιο τον υπουργό ότι
δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση) μετά τη
διάταξη του υπουργείου Εργασίας η οποία περιορίζει το επιτόκιο από 5% σε 3%. Μάλιστα, το
επιτόκιο 3% θα ισχύει αμέσως για τις νέες αιτήσεις ένταξης στις 120 δόσεις αλλά και στις ήδη
υπάρχουσες ρυθμίσεις για όσους οφειλέτες θελήσουν να πληρώσουν μια κι έξω (εφάπαξ) την
οφειλή τους. Η ελάφρυνση από το μειωμένο επιτόκιο μπορεί να φτάσει στα 10 έτη και στις 8 ποσοστιαίες μονάδες. Η ελάχιστη δόση είναι 50 ευ-

Η Ελλάδα έρμαιο των εμπρηστών,
απροστάτευτη και από τον «Στρατηγό Άνεμο»...
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=Η τραγωδία στο Μάτι δεν έβαλε μυαλό σε κανέναν, αρμόδιο ή μη...
τραγική Εύβοια, όπου ευτυχώς, να κάνουμε
τον σταυρό μας, δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή...
Και ανάμεσα στους εμπρηστές όλα αυτά τα
χρόνια πρώτη θέση κατέχει η ΔΕΗ. Κάποιοι
σπινθήρες από τα καλώδια βάζουν τη φωτιά... Από τις 15 Ιουλίου μέχρι την Εύβοια οι

Στήριξη από Μέρκελ και
Μακρόν θέλει ο Κυριάκος
= Τι θα ζητήσει σε Παρίσι και Βερολίνο

Άρχισαν οι γκρίνιες στη ΝΔ
= Κάνουμε τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ...
4ΣΕΛ. 7

οκό

Τρέχουν να προστατεύσουν
την πρώτη κατοικία τους
= Μέχρι τώρα ξεκίνησαν
τη διαδικασία 14.191 και 64.657
έχουν μπει στην πλατφόρμα
4ΣΕΛ. 8

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Αυτόν τον Αύγουστο περίμενα
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ ...................................... Σελ. 4

Αποχαιρετώντας την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ............................................... Σελ. 5

Το αδιέξοδο της πολιτικής των χαμηλών επιτοκίων και
οι ορέξεις των διαπλεκομένων
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ....................................... Σελ. 7

Πρέπει πολιτικοί και πολίτες να αλλάξουμε νοοτροπία
αντιμετώπισης των πυρκαγιών
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ ..................................... Σελ. 8

Μεταφυσική ή γονιδιακή η «κατάρα» των Kennedy;
Του ΧΡΙΣΤΟΥ Χ. ΛΙΑΠΗ ........................................... Σελ. 9

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού

ó. 12

33

Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ..................................... Σελ. 10

να κάνουμε την Τουρκία!

- Νομιμοποιεί απόλυτα το ψευδοκράτος του «Αττίλα»
- Είναι η τελευταία μας ευκαιρία, γράφει σε άρθρο του
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 6

Η κυβέρνηση δεν ήξερε ότι έχει βουλιάξει; Τώρα το έμαθε;

Παιχνίδια επικίνδυνα με τη ΔΕΗ
= Έρχονται αυξήσεις

στο ρεύμα!

Ό

ταν η ΝΔ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και σε όλη
την καυτή προεκλογική περίοδο, που διεκδικούσε τη διακυβέρνηση της χώρας, ο αρχηγός της Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε ποτέ στις ομιλίες του ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της χώρας είναι η ΔΕΗ και ότι βρίσκεται ένα βήμα
πριν από τη χρεοκοπία.
Και ξαφνικά, μετά την ανάληψη της εξουσίας, το πρώτο
θέμα που έβαλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστής Χατζηδάκης ήταν το ότι ο... κολοσσός, η ΔΕΗ, είναι
υπό κατάρρευση. Και η ΔΕΗ ήταν το κύριο... μενού σε κάθε
δημόσια παρέμβασή του, με αποκορύφωμα τη συνέντευξή
του στα «Νέα» του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, όπου
απασφάλισε τη βόμβα λέγοντας ότι, αν μέσα στις επόμενες
45 ημέρες δεν βρεθούν 750 εκατομμύρια ευρώ, δύσκολα
θα κρατηθεί όρθια η ΔΕΗ! Και τα αδιέξοδα πλέον είναι προ
των πυλών.
Αυτονόητο το ερώτημα: Τώρα, μετά την ανάληψη του
υπουργείου, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η ΔΕΗ,
πληροφορήθηκε ο Κ. Χατζηδάκης ότι πάει για φούντο; Μέ-

βερνήσεις και αγορές κάνουν
πως δεν καταλαβαίνουν, μάλλον διότι προσπαθούν να κρύψουν τον πανικό τους.
Ακόμη χειρότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αρμόδιοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου.
Κατά το συνήθως συμβαίνον, η
Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει πάντα με τον απατημένο σύζυγο,
ο οποίος το μαθαίνει τελευταίος. Και για να θυμηθούμε μια
παροιμία άκρως διαδεδομένη

θελήσουν να... εξολοθρεύσουν κάποιον
λαό, μια χώρα, που δεν τους κάνει τα χατίρια. Τύφλα να ’χουν οι πύραυλοι και οι
βόμβες.
Οι ψυχροί αριθμοί αποδεικνύουν την τεράστια καταστροφή που προκαλεί το κάπνισμα, δικαιώνοντας απόλυτα την αντικαπνιστική εκστρατεία που έχει ξεκινήσει
και ελπίζουμε να μην έχει το... άδοξο τέλος των προηγούμενων κινητοποιήσεων,
με τις οποίες το τσιγάρο δεν κόπηκε...
Το κάπνισμα είναι η αιτία για 19.000 θανάτους τον χρόνο στη χώρα μας, για την
απώλεια περίπου 285.000 δυνητικών ετών
ζωής και για το 12,9% του φορτίου νοσηρότητας της χώρας μας, σύμφωνα με τον
καθηγητή Οικονομικών της Υγείας Γιάννη
Κυριόπουλο. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι το
συνολικό κόστος της καπνιστικής επιδημίας έχει υπολογιστεί σε 3,4 δισ. ευρώ τον
χρόνο, ήτοι το 14,4% της εθνικής δαπάνης για την υγεία.
Να σημειωθεί ότι το κάπνισμα είναι...
υπεύθυνο για 200.000 εισαγωγές σε νοÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Μαύρα σύννεφα στην παγκόσμια οικονομία
στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση «κοιμάται όρθια και πληρώνει και ξενοδοχείο». Τούτο οφείλεται και στο γεγονός ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ζει υπό τη νάρκωση της
γερμανικής οικονομικής παντοκρατορίας, όμως η ίδια η Γερμανία ξέρει καλά τι συμβαίνει και
απλώς κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Κατ’ ουσία είναι
η πιο φοβισμένη, αφού, παρά τα
τερτίπια των αριθμών που μαγειρεύει, είναι ήδη σε ύφεση,
που θα γίνει βαθύτερη το 2020.
Η παγκόσμια οικονομική κρί-

ο τσιγάρο έχει εξελιχθεί σε υπερόπλο,
που θα μπορούσαν να το χρησιμοποιΤ
ήσουν κάποιοι σατανικοί εγκέφαλοι αν

Προκόπης Παυλόπουλος:

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 9

α δυσοίωνα σημάδια της νέας παγκόσμιας οικονομικής
Τ
κρίσης είναι ήδη ορατά, ενώ κυ-

3,4 δισ. ευρώ
στοιχίζει το τσιγάρο!
= Και 19.000 θανάτους τον χρόνο...

ση φαίνεται να παίρνει, αυτήν
τη φορά, τη μορφή παγκόσμιας
ύφεσης, μακράς διάρκειας και
μεγάλου βάθους. Οι ενδείξεις
της παγκόσμιας ύφεσης είναι
ήδη ορατές, όπως δείχνει, π.χ.,
η αντιστροφή στην καμπύλη αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων. Δηλαδή, στις υψηλές
αποδόσεις που έχουν τα ομόλογα μικρής διάρκειας, π.χ., πενταετή, σε αντίθεση με τα δεκαετή. Ίδιες τάσεις παρουσιάζουν
και άλλα ομόλογα, ιδίως δε εκείνα που επηρεάζονται πολύ από
την αμερικανική οικονομία, όπως

είναι τα ομόλογα του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Το ότι έρχεται «τσουνάμι»
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, πολύ χειρότερο από εκείνο του 2008 με τη Lehman Brothers, προκύπτει από την ίδια τη
συμπεριφορά των επενδυτών
διεθνώς. Εκείνοι που μέχρι πριν
από λίγους μήνες, μόλις, δεν
άφησαν ευκαιρία επικερδούς
επένδυσης που να μην την αδράξουν, τώρα αποφεύγουν κάθε
επενδυτική δραστηριότητα, ακόμη και αν το ρίσκο φαίνεται μι-

Το χάος στο πάρκο κεραιών έφερε την καταστροφή

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Αλλαγή
καταστατικού
στην Digea
Σκληρή μάχη στη διαφήμιση το 2018 για τη μεταβίβαση
Κινδυνεύει να μείνει χωρίς
πρόγραμμα η κρατική τηλεόραση! Νέο διοικητικό σχήμα στην ΕΡΤ
των μετοχών
ÄéáâÜóôå óôéò
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ΜΙΚΗΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΟ

= Διχάζει η εκλογή από τη βάση
4ΣΕΛ. 8

υπουργός Δημόσιας Τάξης, έδρασε για άλλη
μια φορά... Στο ίδιο έργο θεατές και φέτος...
Τα πρόσωπα μόνο αλλάζουν στις καρέκλες
της εξουσίας. Που καταλήγουν σε απλούς καταγραφείς των γεγονότων. Των θυμάτων από

Σαλπίζει υποχώρηση στον Ερντογάν
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Το ΠΑΣΟΚ
της περιόδου
1974 – 1985
θέλει ο Τσίπρας!

πυρκαγιές ξεπέρασαν τις –κρατιέστε;– 1.302
και κανένας από τους... πυρπολητές δεν πιάστηκε... Κανένας! Ο «Στρατηγός Άνεμος», ο
μπουρλοτιέρης, όπως είχε πει ο Βύρωνας Πολύδωρας, που ήταν ο επιτελάρχης στη μάχη
με τις φλόγες τον Αύγουστο του 2007 ως

Να αναγνωριστεί
η Γενοκτονία
του Ελληνισμού
του Πόντου
ως στίγμα
βαρβαρότητας

4ΣΕΛ. 4

Το μετέωρο βήμα του
Ν. Αναστασιάδη στο Κυπριακό
= Τα τουρκικά τελεσίγραφα για «ρύθμιση»
σε Αιγαίο – Ανατολική Μεσόγειο
και οι επιλογές της Αθήνας
4ΣΕΛ. 6

Τα «κόκκινα» δάνεια παραμένουν
ο εφιάλτης της ανάπτυξης!
Στα 13,4 εκατομμύρια
οι χρεωστικές κάρτες!
4ΣΕΛ. 10

τα

