Ψηφίζεται άρον άρον η τροπολογία που είναι στα προαπαιτούμενα για τη δόση

ÓÅË. 9

Κατασχέσεις ακινήτων για χρέη
500 ευρώ σε Εφορία και Ταμεία!
Τέλος οι απεργίες με τη διάταξη 50%+1

ÓÅË. 11

Οι 12 «μαχαιριές» σε ασφαλισμένους
και συνταξιούχους πριν από το... 2019!
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Αποκάλυψη

Ο Έλληνας δεν ζητάει ελεημοσύνη, δουλειά ζητάει για να θρέψει την οικογένειά του

Σ

ε ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων
δεν μπορείς να ευχηθείς «αίσιο και
ευτυχές το νέο έτος, το 2018»! Γιατί με
τη ζωή που κάνει, με τις συνθήκες κά
τω από τις οποίες προσπαθεί να επι
βιώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελ
ληνικούλαού,πουδυστυχώςέχειφτάσει

= Οι αντοχές του έχουν εξαντληθεί…
να ακουμπάει το 35%, αυτή η ευχή δεν
σημαίνει τίποτε στην πράξη. Ο φόβος
της επόμενης μέρας σκιάζει τα πάντα.
Δεν αφήνει κανένα περιθώριο για όνει
ρα... Για να πιστέψει κανείς ότι μπορεί

να ξημερώσει, ότι μπορεί να γυρίσει ο
ήλιος και να καταφέρει να θρέψει την
οικογένειά του... Δουλεύοντας και όχι
ζητιανεύοντας, κάτι που δεν είχε επι
τρέψει ποτέ στον εαυτό του να κάνει...

Και τώρα έφτασε σε αυτή την κατά
σταση... Να περιμένει το «κοινωνικό
μέρισμα» για να απλώσει η οικογένειά
του το χριστουγεννιάτικο τραπεζο
μάντιλο... Για να δώσει δυο τρία ευρώ

στα παιδιά του... Να «ζει» με επιδόμα
τα φτώχειας, γιατί η σύνταξη έχει πε
τσοκοπεί 13 φορές και δεν καλύπτει
ούτε τα απολύτως απαραίτητα. Να μην
μπορεί να πληρώσει το φως και το νε
ρό και για πρώτη φορά στην εποχή των
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Φταίνε οι χθεσινοί και όχι Γνώριζε για τη χορήγηση ασύλου στον τούρκο αξιωματικό, αλλά
δεν είχε ενημερώσει το Μαξίμου, που πιάστηκε αδιάβαστο!
οι σημερινοί για τους
23 νεκρούς της Μάνδρας!
= Λάδι έβγαλε την περιφερειάρχη
Ρένα Δούρου η επιθεωρήτρια

αμία ευθύνη δεν έχει η Περιφέ
ρεια Αττικής, σύμφωνα με το προ
Κ
καταρκτικό πόρισμα της γενικής επι

θεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης
Μαρίας Παπασπύρου – Ζεντέλη, για
τις φονικές πλημμύρες που σημει
ώθηκαν στις 15 Νοεμβρίου στη Μάν
δρα, όπου έχασαν τη ζωή τους 23
άτομα και 17 τραυματίστηκαν, οι δε
ζημιές ήταν ανυπολόγιστες. Για όλα
φταίνε οι πρώην! Συγκεκριμένα,
φταίνε τα λάθη και οι παραλείψεις που οδήγησαν στην
πολεοδόμηση της κοίτης του ρέματος της Αγίας Αικατε
ρίνης, με τις αυθαίρετες κατασκευές που έγιναν σε αυ
τό, αλλά και οι δασικές υπηρεσίες, που καθυστέρησαν
από το 2012 την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έρ
γων. Και η περιφέρεια τι έκανε από το 2012; Αλλά και η
Αρχή στην οποία ανήκει η κυρία επιθεωρήτρια αυτά τα
πέντε χρόνια γιατί δεν χτύπησε καμία καμπάνα για να
προλάβει το μεγάλο κακό, με 23 ανθρώπους να χάνουν
τη ζωή τους και 17 να τραυματίζονται βαριά;
Και κάτι ακόμη, κυρία Παπασπύρου – Ζεντέλη: Στο
πόρισμά σας δεν κάνετε καμία αναφορά στην περιφε
ρειάρχη Αττικής κυρία Ρένα Δούρου, που κατέχει τη θέ
ση αυτή από τον Μάιο του 2014 και η τραγική Μάνδρα
υπάγεται στην αρμοδιότητά της. Σαν να μην έχει καμία
σχέση με την περιοχή που ντύθηκε στα μαύρα. Στα τρία
χρόνια που διοικεί την περιφέρεια δεν ασχολήθηκε κα
θόλου με τα προβλήματα της Μάνδρας; Δεν άκουσε η
κυρία Δούρου από κανέναν για τους κινδύνους που ε
γκυμονούσε η κάλυψη του ρέματος; Δεν μας τα λέτε κα
θόλου καλά, κυρία επιθεωρήτρια. Όταν, μάλιστα, υπάρ
χουν 23 νεκροί...
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Από λάθος σε λάθος οι χειρισμοί, που πρόδιδαν πανικό

Κυβερνητικό αλαλούμ με τους
8 τούρκους αξιωματικούς

Για το Σκοπιανό:

Συνεμορφώθη προς
τας υποδείξεις ο Καμμένος;
óåë. 10

ΣΤΟ… ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ο Μουζαλας

= Φεύγει στον διορθωτικό ανασχηματισμό – Οι αλλαγές
στο υπουργικό συμβούλιο δεν θα ξεπερνούν τις 10
ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 9

Πάλι οι χαμένοι οι καταναλωτές
= Κερδισμένα τα σούπερ μάρκετ

Τ

ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Τα Σκόπια…
Από όλο τον ελληνικό Τύπο, πρώτο
το «ΠΑΡΟΝ» στις 17 Δεκεμβρίου έκρου
σε τον κώδωνα του κινδύνου ότι εν
τείνονται οι ενδείξεις πως το 2018 θα
ÃñÜöåé ï
έχουμε άσχημα νέα για την ονομασία
ÃÅÙÑÃÉÏÓ
των Σκοπίων. Θα δοθεί, δηλαδή, στα
ËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
Σκόπια η ονομασία «Δημοκρατία της
Νέας Μακεδονίας». Ο γνωστός αν
θέλλην Μάθιου Νίμιτς στις Βρυξέλλες είπε ότι «το
2018 το θέμα μπορεί και πρέπει να επιλυθεί…». Το
χειρότερο, όμως, είναι ότι –κατά πληροφορίες που
δεν διαψεύστηκαν– η δική μας κυβέρνηση έχει κα
ταρχήν συμφωνήσει! Και μείναμε κατάπληκτοι από
την ανιστόρητη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι… «οι
Σκοπιανοί είναι απόγονοι των Μακεδόνων…»! Κα
νένας έλληνας πρωθυπουργός –όσο κι αν ψάξουμε
πίσω, στο βάθος του χρόνου– δεν διανοήθηκε να

ó. 13, 14

01
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Θυμωμένη
η Μέρκελ με
τον Κυριάκο!
= Δεσμεύτηκε ότι δεν θα ζητήσει εκλογές
και την κορόιδεψε

Απόλυση όλων των συμβασιούχων
υπόσχεται ο Μητσοτάκης!

= Πιστεύει ότι θα ωφεληθεί λόγω

óåë. 8

Πήρε το... όπλο του ο πρώην Εισαγγελέας

Βόμβες Παπαγγελόπουλου
κατά δικαστών!

= Τους κατηγορεί

για αλαζονεία
και εξαρτήσεις...

óåë. 9

Επιτέλους...

Τι ρόλο παίζουν οι ΜΚΟ;
Για όλα φταίει ο καταναλωτής!

Βρήκε τη... λύση το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για
να μη διαμαρτύρεται ο καταναλωτής
για το «χαράτσι» που υποχρεούται
να πληρώνει προκειμένου να περιοριστεί η χρήση της πλαστικής σακούλας.
Πρέπει, λέει, η Ελληνική Πολιτεία
να προβεί σε μια εκστρατεία για την

καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνεί
δησης στους έλληνες καταναλωτές,
προτάσσοντας τα μεγάλα οφέλη που
θα προκύψουν από τον περιορισμό
της χρήσης της πλαστικής σακούλας,
τα οποία εξοβελίζουν το όποιο κό
στος προκύπτει από το επιβαλλόμε
νο περιβαλλοντικό τέλος!
Συμπέρασμα: Του τα παίρνουν του
καταναλωτή και φταίει κι από πάνω...

Κόμμα δεξιά της ΝΔ γεννάει το Σκοπιανό!
= Το όνομα του Απόστολου Τζιτζικώστα ακούγεται ως επικεφαλής

ριγμούς και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκη
νικό της χώρας είναι πιθανό να προκαλέσει το
ζήτημα των Σκοπίων, η επίλυση του οποίου δεί
χνει να μπαίνει στην τελική ευθεία. Στα πολιτικά
και δημοσιογραφικά γραφεία συζητείται εντόνως
τις τελευταίες ημέρες ένα σενάριο που προκαλεί
ταραχή στα ηγετικά κλιμάκια της Νέας Δημοκρα
τίας, καθώς τυχόν ευόδωσή του θα βάλει τέρμα
στα όνειρα του Κυρ. Μητσοτάκη και των περί αυ
τόν για νίκη στις εκλογές και πολύ περισσότερο
για εξουσία, καθότι θα στερήσει σημαντικές δυ
νάμεις από τη Νέα Δημοκρατία.
Πρόκειται για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα που θα κινείται στον χώρο της Δεξιάς, με αμιγώς εθνικά
- πατριωτικά χαρακτηριστικά, στην περίπτωση που η ονομα-

σία που θα συμφωνηθεί για τα Σκόπια θα περι
λαμβάνει τον όρο «Μακεδονία». Ο πυρήνας του
νέου φορέα θα είναι φυσικά στη Βόρεια Ελλά
δα, αλλά εκτιμάται ότι θα βρει οπαδούς σε ολό
κληρη την επικράτεια, δεδομένου ότι η μερίδα
των πολιτών που εμπνέονται από τα συγκεκρι
μένα ιδεώδη είναι αν όχι σημαντική, σίγουρα υπο
λογίσιμη. Υποψήφια να στελεχώσουν το νέο κόμ
μα είναι στελέχη, χωρίς να αποκλείονται και εν
ενεργεία βουλευτές, που είναι ενταγμένα στα
υφιστάμενα κόμματα στον ευρύτερο χώρο της
Δεξιάς. Περισσότερο μπορεί να πληγεί η Νέα Δη
μοκρατία, η δύναμη της οποίας βρίσκεται δια
χρονικά στη Βόρεια Ελλάδα. Τα πράγματα για τον κ. Μητσο
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Στα 266 εκατ. ευρώ η αγορά της τηλεόρασης το 2016

Βάζουν θέμα για facebook, Google Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Alpha
9 ειδησεογραφικά πρακτορεία Πώς έκλεισαν οι τράπεζες τις στρόφιγγες στο Mega

= Μήπως πρέπει να παρέμβει

ο Εισαγγελέας, ώστε να χυθεί άπλετο
φως σε αυτή την περίεργη ιστορία;
óåë. 3

Από τα νέα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα

Πόσα λεφτά θα χάσουν
εκατοντάδες χιλιάδες
μισθοσυντήρητοι το 2018

óåë. 10

Βάζει το κομματικό πάνω από το εθνικό συμφέρον

Νέα φωτιά ανάβει κατά Κυριάκου

Τ

Aποκάλυψη

του «ταξικού μίσους» κατά
των δημοσίων υπαλλήλων

με τις πλαστικές σακούλες

ελικά, το μόνιμο κορόιδο είναι ο κατανα
λωτής, τον οποίο κανείς δεν προστατεύει.
Αντίθετα, όλοι προσπαθούν να τον αρ
μέξουν, παρότι από αυτόν όχι μόνο ζουν
αλλά και μεγαλουργούν. Και μη μας πει κανείς
ότι δεν είναι έτσι.
Τελευταία απόδειξη, το κόλπο με τις πλαστι
κές σακούλες, που ξαφνικά ανακάλυψαν ότι
συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και, για να
περιορίσουν τις συνέπειες, από προχθές, αν θέ
λει να βάζει κανείς τα είδη που αγοράζει από
το... μεγαλομπακάλικο σε σακούλες, θα πρέπει
να τις πληρώνει. Αλλιώς θα πρέπει να έχει μα
ζί του κανένα καλάθι! Και όχι μόνο θα πληρώ
νει τις σακούλες, αλλά στην πραγματικότητα θα
τις διπλοπληρώνει. Γιατί και πριν, που έπαιρνε
κανείς όσες σακούλες ζητούσε, η τιμή τους –ανα
λογικά– είχε ενταχθεί σε κάθε είδος που αγό
ραζε από το μπακάλικο – σούπερ μάρκετ.
Με την πληρωμή από τον πελάτη της κάθε
σακούλας, μειώνεται η τιμή των προϊόντων κατά το κόστος της σακούλας; Ή πάλι το θύμα είναι ο καταναλωτής; Ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Σταθάκης έχει τον λόγο...

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Όλεθρος και στον αθλητικό
Τύπο την τελευταία 12ετία!

Κρύβεται πίσω από τον
Καμμένο ο Μητσοτάκης
= Με στόχο να προκαλέσει ρήγμα
στην κυβέρνηση

óåë. 8

Κίβδηλη αισιοδοξία στο Σκοπιανό
υπονομεύει την ελληνική θέση
= Μήπως παίζουμε το παιχνίδι των
Σκοπίων; Και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι;

óåë. 6

Το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων

Το εθνικώς ωφέλιμο
να υπερισχύει των
εσωτερικών πολιτικών
σκοπιμοτήτων
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

óåë. 12

Σταυρόλεξα: Φτάνουν
για να κρατήσουμε το
μυαλό μας σε φόρμα;

