Κάτω από 1% αγοράζουν τα funds τα «κόκκινα» δάνεια!
Και οι τράπεζες παραδίδουν τους χιλιάδες δανειολήπτες, με πρώτους της πρώτης κατοικίας
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Η Δικαιοσύνη στο σκαμνί...

ÁËÅÁ
ÈÁÑÑ
MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÔÏÕ

= Οι πολιτικοί μας, η χθεσινή κυβέρνηση και η σημερινή, φορτώνουν με τα... έργα τους τους δικαστές,

για να βγάλει ο ένας τα μάτια του άλλου με στόχο την καρέκλα του Μαξίμου, κι ας καούν όλα...

Τ

ο έργο επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά... Με το 2019 να παίρνει τη σκυτάλη
από το 1989, από τον ίδιο... δρομέα. Κινητήριος δύναμη, στον ρόλο του καταγγέλλοντος,
η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα, Μητσοτάκης τότε, Μητσοτάκης και τώρα.
Κανένας από τους πολιτικούς μας, με πρώτους τους σημερινούς πρωταγωνιστές, δεν

Στα 100 ευρώ
αποδοχές, τα 40,9
τα παίρνει το κράτος
για φόρους
και εισφορές!
= Μπαίνει συνεταίρος
στην τσέπη του εργαζομένου!

Η

Ελλάδα βρίσκεται, ως προς τις φορολογικές
επιβαρύνσεις, στη 13η θέση μεταξύ των 36
χωρών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με βάση τον μέσο όρο
του ποσοστού που αφαιρείται για φορολογία εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές. Μάλιστα,
αν ο λογαριασμός των επιβαρύνσεων αναφέρεται σε οικογένεια με δύο παιδιά στην οποία εργάζεται μόνο ο πατέρας (ο ένας γονέας), η ΕλÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

Με το καλημέρα
6 «ΟΧΙ» πήρε ο Μητσοτάκης
Έξαλλος για την «αθώωση» του Τσίπρα

Κινείται ο Σαμαράς

= Μυστικές συναντήσεις, επαφές
και δείπνα με βουλευτές
4ΣΕΛ. 8

Τσίπρας: «Φουλ» επίθεση σε όλα τα μέτωπα

έμαθε το μάθημα που βγήκε από το Ειδικό Δικαστήριο του ’89. Και τότε είχαν αναλάβει
να φέρουν σε πέρας το έργο δικαστές φίλα
προσκείμενοι στην τότε κυβέρνηση. Τα πρόσωπα πασίγνωστα. Δεν ζουν και δεν χρειάζεται να τα ονομάσουμε, να χαλάσουμε τον
μακάριο ύπνο τους, παρέα ίσως με κάποιες
Ερινύες… Η χώρα έγινε άνω – κάτω, τα χα-

ο Σουλτάνος

= Και εκβιάζει με Αιγαίο και Κύπρο, θέλει τα κοιτάσματα

και απειλεί να γεμίσει πρόσφυγες την Ευρώπη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 10

Έχουμε χορτάσει από λόγια, κύριε Πομπέο...
= Κι όταν γίνει «η στραβή», μην τον είδατε τον Αμερικανό
= Σας δώσαμε και νέες βάσεις και ούτε μια...

κακιά κουβέντα δεν είπατε για την Τουρκία

δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο
«Ηλής»,
μετά την υπογραφή της νέας συμφωνίας

Ελλάδα, νομίζω, θα είναι πιο ασφα- Παπαχελά «τι μπορεί να περιμένει η Ελλάδα ως αντάλλαγμα για αυτήν τη συμφωνία».
Και η απάντηση του κ. Πομπέο ήταν η
για την ενίσχυση των αμερικανικών βά- εξής: «Η Ελλάδα, νομίζω, θα είναι πιο ασφασεων στη Σούδα, στη Λάρισα, στην Αλε- λής. Είναι ο βασικός λόγος που οι δύο χώξανδρούπολη και στο Στεφανοβίκειο Μα- ρες πήραν αυτή την απόφαση. Είναι winwin από πλευράς ασφαλείας. Η Ελλάδα
γνησίας.
Το ερώτημα που τίθεται για τον κάθε Έλ- επωφελείται από τη στενή σχέση ανάμεληνα που αγωνιά για το αύριο της πατρί- σα στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τους κοιδας μας αφορά τον βουλιμικό γείτονά μας, νούς κανόνες αντίληψης και επιχειρήσετον Τούρκο, όπως εκφράζεται σήμερα διά ων στο ίδιο επίπεδο. Είναι βασικά στοιχεία
στόματος Ερντογάν, ο οποίος δεν κρύβει που θα μας βοηθήσουν σε περίπτωση που
τις επιδιώξεις του με τις καθημερινές έ- χρειαστεί να αμυνθούμε ή να αποτρέψουμε
μπρακτες απειλές, το όργιο των παραβιά- αποφασισμένους αντιπάλους».
σεων στον αέρα και στη θάλασσα και τις
Και λίγο παρακάτω, στην ερώτηση: «Ανηδιεκδικήσεις στα κοιτάσματα που βρίσκονται συχείτε για ένταση ανάμεσα στην Ελλάδα
εντός της ελληνικής ΑΟΖ.
και την Τουρκία; Παραδοσιακά περιμέναΟ αμερικανός υπουργός Εξωτερικών με τις ΗΠΑ να παρέμβουν αν υπήρχε έΜάικ Πομπέο στη συνέντευξή του στην νταση», η απάντηση του αμερικανού υπουρÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2
«Καθημερινή» ρωτήθηκε από τον Αλέξη

4ΣΕΛ. 9

Λείπουν 10 ψήφοι για τους αποδήμους
=«Όχι» Τσίπρα – «Ναι» από Φώφη και Βελόπουλο
– «Ίσως» από Κουτσούμπα και Βαρουφάκη
4ΣΕΛ. 8

Τέλος ο «νόμος Κατρούγκαλου»

Σε νέο Ασφαλιστικό οδηγούν οι αποφάσεις του ΣτΕ
4ΣΕΛ. 7

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Η εθνική ντροπή και η ψήφος των αποδήμων

Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ ...................................... Σελ. 5

Φορολογικό, Ασφαλιστικό και «κόκκινα» δάνεια

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

Η Δύση οφείλει έμπρακτη συμπαράσταση στην Ελλάδα

Ο Ερντογάν χτυπά τους προδομένους
Κούρδους στη Συρία

Του Π. ΝΕΑΡΧΟΥ ..................................................... Σελ. 7

Προσχέδιο προϋπολογισμού 2020: Τα πράγματα θα
ήταν αστεία, αν δεν ήταν τραγικά

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

Αυξήσεις στις χρεώσεις των τραπεζών

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ....................... Σελ. 9

Στενάχωρες αλήθειες για την τουρκική εισβολή

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

Περιμένοντας τον προϋπολογισμό του 2020,
λίγα λόγια για το προσχέδιο

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

Κτηματολόγιο και αντικειμενικές αξίες

ó. 13, 14

41

Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ............................. Σελ. 12
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ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ

«Φως στο τούνελ» αναζητούν στο ΚΙΝΑΛ

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

έπρεπε πάνω από όλα να είναι η ΕΝΟΤΗΤΑ
όλων, το ισχυρό όπλο μας απέναντι σε όποιον μας επιβουλεύεται... Δυστυχώς, όμως, ούτε ίχνος της δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Και
για αυτό το τεράστιο έλλειμμα ΚΑΝΕΙΣ δεν
είναι άμοιρος ευθυνών. Ο καθένας έχει βάλει το... πετραδάκι του. Στη μαρτυρική Κύ-

Ο Ερντογάν τούς έχει βάλει όλους στο ζωνάρι του και κάνουν ό,τι θέλει Τραμπ και Πούτιν

=Οργή κατά Βούτση! - Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
ήταν ανέτοιμος να κυβερνήσει

κό

ρακώματα στήθηκαν, με κερδισμένους εκείνους που υποβλέπουν μόνιμα την πατρίδα
μας, από Δύση και Ανατολή...
Κατά μοιραία σύμπτωση, οι συνθήκες δεν
έχουν αλλάξει. Αντίθετα, έχουν δυσκολέψει
ακόμα περισσότερο για εμάς...
Και, παρότι παροικούμε την... Ιερουσαλήμ,
βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Ενώ θα

Τον Σεπτέμβριο έφυγαν 60.000 καταναλωτές από τη ΔΕΗ
στρατηγική της κινδυνολογίας που ακολούθησε η ηγεΗ
σία του υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας, καθώς
και η αναπροσαρμογή των τιμολογίων είχαν άμεσες και αρνητικές επιπτώσεις για τη ΔΕΗ.
Τον Σεπτέμβριο περισσότεροι
από 60.000 καταναλωτές εγκατέλειψαν τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού με… προορισμό τις ιδιωτικές εταιρείες
παροχής ενέργειας. Αριθμόςρεκόρ, αν λάβει κανείς υπόψη
του ότι στη διάρκεια του 2019

η «διαρροή» ήταν 37.000 καταναλωτές σε μηνιαία βάση.
Υπήρξε, δηλαδή, μια αύξηση της
τάξης του 60% και πλέον. Το
πρόβλημα για τη ΔΕΗ, η οποία
βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή
οικονομικά θέση, προσλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς όσοι έφυγαν στη
συντριπτική πλειονότητά τους
ανήκαν στην κατηγορία των συνεπών καταναλωτών. Από έρευνα που έγινε προέκυψε ότι οι
βασικοί λόγοι που εγκατέλειψαν τη ΔΕΗ ήταν δύο:

– Πρώτον, η ανησυχία –αν
όχι ο πανικός– που προκάλεσε
ο υπουργός Περιβάλλοντος Κ.
Χατζηδάκης με τις διαδοχικές
δηλώσεις του περί κατάρρευσης, χρεοκοπίας κ.λπ. της επιχείρησης. Ένας αριθμός καταναλωτών έσπευσε να αλλάξει
πάροχο προκειμένου να αποφύγει τυχόν περιπέτειες από ενδεχόμενη κατάρρευση της ΔΕΗ.
– Δεύτερον, η αναπροσαρμογή των τιμολογίων, παρά τις
διαβεβαιώσεις του κ. Χατζηδάκη, αλλά και γενικότερα της κυ-

βέρνησης, ότι δεν θα υπάρξουν
αυξήσεις και δεν θα αυξηθεί το
κόστος για τους καταναλωτές.
Την ίδια στιγμή, οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής ενέργειας μειώνουν τις τιμές, δίνουν κίνητρα
και κάνουν δελεαστικές προσφορές προς το κοινό.
Ο Σεπτέμβριος ήταν, βάσει
στοιχείων, ο χειρότερος μήνας
για τη ΔΕΗ. Μένει να φανεί αν
οι τάσεις φυγής των καταναλωτών θα συνεχισθούν με την
ίδια ένταση τον Οκτώβριο και
τους επόμενους μήνες.

Επένδυση στην… αδιαφάνεια για τα ΜΜΕ!

Λίστα υποχρεώσεων Τηλεόραση με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
για το ΕΣΡ
Πρώτα η ελεύθερη και μετά η συνδρομητική για Μαρινάκη

Μείον 10 εκατ.
για αθλητικά
στην ΕΡΤ

Παρά την πρόκληση
του Προέδρου της Δημοκρατίας

Τσιμουδιά από τον γενικό
γραμματέα του ΝΑΤΟ
για τον Ερντογάν και τις
απειλές κατά της Ελλάδας!
Τ

ους χορεύει
όλους στο ταψί ο Σουλτάνος
της Τουρκίας. Από
τον Τραμπ μέχρι
τον Πούτιν και
τους ευρωπαίους
ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου
του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ
Γ. Στόλτενμπεργκ,
ο οποίος στη συνάντησή του με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατάπιε τη
γλώσσα του στις επισημάνσεις του για τις
παραβιάσεις των συνόρων, του εδάφους
και της κυριαρχίας μέλους του ΝΑΤΟ, με
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 10

Τα ξεπουλάμε όλα
Τελικά, όλα στο σφυρί…
Ξεκινήσαμε με τη βίζα. Μπορεί να την
αποκτήσει όποιος αλλοδαπός αγοράσει ένα
σπίτι, ένα διαμέρισμα, αξίας πάνω από
250.000 ευρώ.
Προχωρήσαμε με τη χορήγηση ΑΦΜ
στους πρόσφυγες…
Και τώρα πάμε παραπέρα. Πωλείται και
η ιθαγένεια...
Τι άλλο έχει απομείνει;

Ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια
της χώρας το Δημογραφικό
=Τονίζει ο Μητροπολίτης
Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ
4ΣΕΛ. 2

Πού έχουν πάει;

528.791.137 ευρώ για τη διαχείριση
του Μεταναστευτικού - Προσφυγικού
4ΣΕΛ. 6

