Τη νομιμότητα της επέκτασης της σύμβασης ερευνούν οι Βρυξέλλες

ÓÅË. 12

Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ θα κερδίσει ο Μπόμπολας

από την εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για άλλα 2 χρόνια!
= Ποτέ δεν έχει γίνει έλεγχος στα έσοδα από τα διόδια

Γερμανική θα είναι η λύση…

ÓÅË. 11

Την επόμενη... δεκαετία
η αναδιάρθρωση
του χρέους!
Μοσκοβισί: Σε μεταμνημονιακή επιτήρηση!
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Λύση ναι, αλλά χωρίς να απαρνηθούμε την Ιστορία μας…
Θ

α πάμε κόντρα στο ρεύμα θριάμβου που ρεια Μακεδονία» στο άψε – σβήσε... Το ποιπροσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνη- ος είναι ο κερδισμένος δεν χρειάζονται ειδιση, πανηγυρίζοντας ότι έλυσε το μέκές γνώσεις και περισπούδαστες αναγα πρόβλημα, το Σκοπιανό, που 30
λύσεις για να το καταλάβει κανείς.
χρόνια τώρα ταλαιπωρεί τη χώρα ÈÁÑÑÁËÅÁ
Φτάνει η δήλωση του πρωθυπουρÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
μας, με τη συμφωνία που έκανε ο
γού των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, ο οποίπρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες με ος, χωρίς να περιμένει να μπουν σήμερα οι
τον ομόλογό του της πρώην πλέον ΠΓΔΜ, υπογραφές στις ειδυλλιακές Πρέσπες, όπου
στην οποία χαρίσαμε απλόχερα το όνομα «Βό- θα συναντηθούν σε πανηγυρική ατμόσφαιρα,

έμπλεος χαράς για τη νίκη του, βγήκε και
βροντοφώναξε στους συμπολίτες του: «Η μακεδονική γλώσσα, ο μακεδονικός λαός, ο Μακεδόνας, η Μακεδονίτισσα προστατεύονται
και ενισχύονται για πάντα»! Οι Ερινύες είναι
ήδη εδώ...
Δεν είμαστε αντίθετοι στο ότι πρέπει να υπάρξει λύση. Έστω και με κάποιες υποχωρήσεις.
Μέχρι εκεί, όμως, που δεν θα τρίζουν τα κό-

καλα εκείνων που μας παρέδωσαν αυτήν τη
γη, την ποτισμένη με αξίες, Ιστορία και πολιτισμό. Εκείνων που μας δίδαξαν τη Δημοκρατία, που και σήμερα είναι η καρδιά του πολιτεύματος της συντριπτικής πλειονότητας των
χωρών του πλανήτη. Λύση με την οποία δεν
θα απαρνηθούμε το χθες, δεν θα διαγράψουμε τους ήρωές μας, την Ιστορία μας και όλα
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Βάζει πλώρη και για άλλες Με την αποδοχή των όρων «Μακεδονία» και «Μακεδόνας»
Μόνιμα χαμένα
συμφωνίες ο Κοτζιάς!
τα άλλοτε «περήφανα
α Σκόπια ήταν ο πρώτος σταθγηρατειά»...
μός στον οδικό χάρτη που έχει
Τ
σχεδιάσει ο υπουργός Εξωτεριο 2019 δεν θα έχει στο... σακούλι του δώκών Νίκος Κοτζιάς για να δώσει
ρα, κανέναν μπουναμά για τους συνταξιΤ
λύσεις και σε άλλα εθνικά μας
ούχους, τα «περήφανα γηρατειά», όπως απο-

θέματα που χρόνια τώρα είναι
ανοιχτά.
Το... ομολόγησε ο ίδιος στις...
πανηγυρικές δηλώσεις του για
τη συμφωνία με τους Σκοπιανούς,
οι οποίοι πήραν πράγματα που
ούτε καν φαντάζονταν λόγω των
κόκκινων γραμμών που είχε βάλει και ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου αλλά και ο
Κώστας Καραμανλής, οι οποίοι δεν τις απογύμνωσαν.
Αποκάλυψε ότι η Αλβανία είναι το επόμενο... γήπεδο,
αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα τα βρει με τον Έντι Ράμα, όπως τα βρήκε και με τον Ζάεφ.
Και μετά σειρά έχει η Κύπρος, για την επόμενη μέρα της οποίας θεωρεί ότι έχει τη λύση, προφανώς με
παραχωρήσεις στο ψευδοκράτος του Ερντογάν, που
έχει φτάσει στο σημείο να απαιτεί μέχρι και εναλλασσόμενη Προεδρία. Με τις κόκκινες γραμμές να έχουν
αποδυναμωθεί, όπως συνέβη και με τη συμφωνία με
τα Σκόπια, όπου οι υποχωρήσεις ξεπέρασαν τις εθνικές θέσεις. Υπάρχει, όμως, και συνέχεια. Στους σχεδιασμούς του, σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του,
είναι και η Μέση Ανατολή, που χρόνια αμέτρητα φλέγεται, με χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Πιστεύει ο Νίκος Κοτζιάς ότι μπορεί να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης. Θα πρόκειται για άλλη μία
μεγάλη ελληνική επιτυχία...

ÄÁ 14

Για ποιον λόγο ηγετικά
στελέχη της ΝΔ
έχουν στοχοποιήσει
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
= Τι τους ενοχλεί; Να μην έχει λόγο στα εθνικά
θέματα, και πρωτίστως στο Σκοπιανό, όπου
οι κόκκινες γραμμές για την αναθεώρηση
του Συντάγματος της ΠΓΔΜ ήταν πρότασή του;
óåë. 10

ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Ο διχασμός
Κάθε φορά που ανατρέχουμε στην
παλαιά Ιστορία μας, αυτήν που έζησαν
οι πατέρες μας αλλά κι αυτή που ζήσαμε εμείς –τουλάχιστον μέχρι το
ÃñÜöåé ï
1967–,
διαπιστώνουμε ότι πρωταρχιÃÅÙÑÃÉÏÓ
κό αίτιο των όσων κακών μάς συνέËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
βησαν ήταν ένα: Ο διχασμός. Και το
φαινόμενο αυτό έφτανε στα άκρα, με
οδυνηρές επιπτώσεις. Στις περιόδους των μεγάλων
διχασμών, ποτέ δεν έφταιγε αποκλειστικά μία πλευρά. Ευθύνες κατελογίζοντο σε πολλούς. Βενιζελικοί
και Κωνσταντινικοί –προπολεμικά– εμισήθηκαν και
γνωρίσαμε αιματηρά δράματα. Όμως, οι μεγάλοι πολιτικοί δεν εδίσταζαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Τον Απρίλιο του 1932, ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε
αγόρευσή του παραδέχθηκε: «Ομολόγησα ότι είμαι
αίτιος του διχασμού». Προσέθεσε, όμως, ότι δεν ήταν
ο μόνος αίτιος.
Μεταπολεμικά, οι ακρότητες, ο φανατισμός και η
αδιαλλαξία κατά την περίοδο 1965-1967 οδήγησαν

ó. 13

24
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ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
«Κερκοπορτα»
= Ωμή παρέμβαση των ξένων: Εκβιάζουν

τα κόμματα να στηρίξουν την κυβέρνηση
Οι σκοτεινές πλευρές της συμφωνίας
ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 8

Έκθετη η Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ

500 εκατ. ευρώ φθηνότερα έδιναν
το «Eλ. Βενιζέλος» για 20 χρόνια!

=Η Κομισιόν, από 600 εκατ. ευρώ, ανέβασε το τίμημα στο 1,1 δισ. ευρώ! - Υπάρχουν ευθύνες...

Σ

τα... πράσα έπιασε η Κομισιόν το ΤΑΙΠΕΔ! Η Διοίκησή του παρέτεινε για 20
χρόνια τη σύμβαση παραχώρησης εκμετάλλευσης του Αεροδρομίου Σπάτων έναντι 600 εκατ. ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Το καθαρό ποσόν ανέρχεται
σε 483 εκατ. ευρώ, ήτοι 24,15 εκατ. ευρώ
τον χρόνο.
Κάτι, φαίνεται... μυρίστηκαν εκεί στις Βρυξέλλες και η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχώρησε σε νέες διαπραγματεύσεις, οι οποίες διήρκεσαν
οκτώ μήνες. Και το αποτέλεσμα ήταν ο διπλασιασμός του αρχικού τιμήματος. Το ΤΑΙΠΕΔ, από 600 εκατ. ευρώ που έδινε τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για 20 χρόνια
εκμετάλλευσής του, θα πάρει 1,1 δισ. ευρώ. Δηλαδή, 55 εκατ. ευρώ τον χρόνο, στα
οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ! Θα
μπουν, δηλαδή, διπλάσια λεφτά στο Δημόσιο Ταμείο, τα οποία θα έχανε αν δεν μπλό-

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Δέσμιος των σκληρών
ο Μητσοτάκης
Δεν ψηφίζει ο Καμμένος,
δίνει όμως το στιλό
στον Τσίπρα να υπογράψει…
óåë. 8

καρε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
τη συμφωνία που είχε κάνει το ΤΑΙΠΕΔ. Μετά από αυτή την κατάληξη,

προκύπτουν ευθύνες για τη Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, από τη στιγμή που
δεν επιδίωξε μεγαλύτερο τίμημα από
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Λεφτά για τους... ξεπουλητές υπάρχουν

3.111 ευρώ την ημέρα παίρνει σύμβουλος
Τ
του Υπερταμείου!

ελικά, λεφτά δεν υπάρχουν για
τους συνταξιούχους και τους εργαζομένους, όμως για το Υπερταμείο
(πρώην ΤΑΙΠΕΔ), που έχει αναλάβει
να ξεπουλήσει μπιρ παρά τη δημόσια
περιουσία, υπάρχει χρήμα με ουρά. Και
έχει φτάσει στο σημείο να χρυσώνει κυριολεκτικά ξένους και Έλληνες που προσλαμβάνει ως συμβούλους, πληρώνοντάς τους πέραν του μισθού, το ύψος
του οποίου κρατιέται επτασφράγιστο μυστικό, και έξτρα αμοιβή από 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμ-

καλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου τους
απόμαχους της εργασίας.
Μόνο απώλειες, μαχαίρι στις συντάξεις θα
φέρει ο νέος χρόνος. Κλάμα και δάκρυα... Γύρω στα 2,9 δισ. ευρώ θα μείνουν στο Δημόσιο Ταμείο από τις περικοπές των κύριων και
επικουρικών συντάξεων, αφαίμαξη που ψηφίστηκε με το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για να κλείσει η τέταρτη αξιολόγηση.
Και δεν είναι μόνο οι περικοπές των συντάξεων. Ακολουθεί και αύξηση των εισφορών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2022 οι εισφορές θα αυξηθούν κατά 1,63 δισ. ευρώ και
συνολικά θα φτάσουν στα 14,73 δισ. ευρώ.
Και για να μην παραπληροφορούν τα κυβερνητικά όργανα λέγοντας ότι... δεν έγιναν
περικοπές στις συντάξεις, πολύ πικρή είναι η
αλήθεια: 22 είναι οι μειώσεις που έγιναν διά...
χειρός του νόμου Κατρούγκαλου.
Κατά τον υφυπουργό Εργασίας Τάσο Πετρόπουλο, περικοπές έγιναν μόνο από το 2010
μέχρι το 2014, οπότε οι συντάξεις κόπηκαν
11 φορές και αφαιρέθηκαν 45 δισ. ευρώ από
τους συνταξιούχους. Και από το 2015, που
ανέλαβε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, κόβονται
οι συντάξεις που δεν είχαν... σφαχτεί...

= Και από 1.000 έως

2.000 ευρώ
ανά συνεδρίαση!

βουλίου. Υπάρχουν, όμως, και ακόμη
πιο προκλητικές απολαβές, που κυμαίνονται από 1.444 ευρώ την ΗΜΕΡΑ μέχρι 3.111 ευρώ την ΗΜΕΡΑ. Τα απίστευτα αυτά ποσά ήρθαν στο φως από

τον βουλευτή του Ποταμιού Γιώργο
Αμυρά, ο οποίος κατέθεσε τα σχετικά στοιχεία στη Βουλή. Είπε συγκεκριμένα:
=O πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Ζακ Λε Παπ έλαβε 34.000 ευρώ
για 17 συνεδριάσεις, δηλαδή 2.000 ευρώ η συνεδρίαση.
=Ο Ντάβιντ Βεγκάρα Φιγκέρας έλαβε 16.000 ευρώ για 16 συνεδριάσεις,
δηλαδή 1.000 ευρώ η συνεδρίαση.
=Η Όλγα Χαρίτου έλαβε 16.000 ευρώ για 16 συνεδριάσεις, δηλαδή 1.000
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Αυλαία στην αδειοδότηση ή νέο χάος;

Σάρωσε η αποχή στις Παιχνίδια τραπεζών γύρω από τη συνδρομητική TV Ενισχύει τον Alpha
ο Κοντομηνάς
εκλογές ΕΔΟΕΑΠ Το 94% προτιμά την ενημέρωση μέσω διαδικτύου

Στην Προεδρία της Δημοκρατίας
μέσω… Σκοπίων θέλει
να πάει ο Σαμαράς!

óåë. 10

Την πόρτα εξόδου έδειξε
η Φώφη σε Θεοδωράκη,
Παπανδρέου και Καμίνη!
=Δεν θα ακολουθήσω προτάσεις

που θα διαλύσουν την παράταξη

óåë. 7

Ένας στους τρεις εργαζομένους
δουλεύει μερικώς...
= Με μισθό κάτω από 385,53 ευρώ!

óåë. 11

Ένα δισεκατομμύριο ευρώ τον μήνα
ανεβαίνουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη!
= Που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά

óåë. 11

Στα αντίμετρα στηρίζουν τις ελπίδες
τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

= Για να καλυφθούν οι απώλειες από περικοπές
συντάξεων και αφορολογήτου

óåë. 12

Habemus Papam (;)
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