Η κυβέρνηση ζητάει να παραμείνει η προστασία από πλειστηριασμούς μέχρι 280.000 ευρώ εμπορική αξία για πενταμελή οικογένεια

Τελεσίγραφο των... αφεντικών:
Τέλος στην προστασία της πρώτης κατοικίας!

ÓÅË. 11

Κινδυνεύει να… καταποντιστεί στις δημοτικές εκλογές

Ψάχνει… σωσίβιο
ο ΣΥΡΙΖΑ για την Αθήνα

= Σκέψεις να στηρίξουν τον Γερουλάνο μπροστά
στην απειλή να μπει η ΧΑ στον δεύτερο γύρο ÓÅË. 12
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Ευτυχώς που υπάρχει το Συμβούλιο της Επικρατείας...
Υ

= Δεν κάνει κανένα δώρο η κυβέρνηση, τα 820 εκατ. ευρώ είναι τα αναδρομικά που είχε κόψει

πάρχει Θεός, που κάπου κάπου θεραπεύει
τις αδικίες που γίνονται, συνήθως στους
αδύναμους και κυρίως στους απόμαχους της ζωής, οι οποίοι δεν έχουν
ÑÑÁËÅÁ
τη δύναμη να αντισταθούν στα μέ- ÈÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
πανεπιστημιακούς, δικαστικούς και
τρα της κυβέρνησης, που περιορίζουν τη ζωή τους με τη σφαγή της σύνταξής συνταξιούχους.
Και αυτό συμβαίνει τώρα. Τα αναδρομικά
τους. Αδικίες που είχαν γίνει και σε πάνω
από 280.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, δεν τα επιστρέφει η κυβέρνηση γιατί την έλιμενικούς, πυροσβέστες, γιατρούς του ΕΣΥ, πιασαν ξαφνικά οι... τύψεις. Δική τους ήταν

με τον «νόμο Κατρούγκαλου» και το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την περικοπή τους

Υπάρχουν δικαστές όχι μόνο
στο Βερολίνο αλλά και στην Ελλάδα
αποκαθήλωση του περιβόητου «νόμου
που έσφαξε συντάξεις,
ΗΚατρούγκαλου»,
ασφαλιστικά δικαιώματα, επιδόματα, δώρα

Χριστουγέννων και Πάσχα, 13η σύνταξη, άδειες και άλλες παροχές, θα γίνει η σημαία αντίστασης όχι μόνο των συνταξιούχων και των
εργαζομένων αλλά και του κάθε πολίτη που
η ζωή του έχει κομματιαστεί...
Δεν υπάρχει οικογένεια, σπίτι, όπου ο «νόμος Κατρούγκαλου» να μην γκρέμισε κεκτημένα χρόνων, πάνω στα οποία οι άνθρωποι
έχτισαν τη ζωή τους.
Αλλά έστι δίκης οφθαλμός. Και χάρη σε
εκείνους τους δικαστές που συνεχίζουν να
υπηρετούν τη Δικαιοσύνη και δεν γίνονται
υπηρέτες της εξουσίας με αντάλλαγμα κάποια καρέκλα, μια θέση ψηλά, οι απόμαχοι
της ζωής αλλά και οι εργαζόμενοι δικαιώνονται. Η σφαγή έχει κόστος...
Ήδη, οι αποφάσεις που έχει πάρει το Συμβούλιο της Επικρατείας βάζουν τέρμα στις παράνομες, ανελέητες περικοπές και υποχρεώνουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να
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Δεν φυσάει
αέρας νίκης
στη ΝΔ!

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

ΟΡΓH
ΘΕΟY
για τη συμφωνία

Στα κρυφά Ιερώνυμος και Τσίπρας μοίρασαν τα «ιμάτια» της Εκκλησίας

= Έξω φρενών ο Οικουμενικός Πατριάρχης – Εκτάκτως στο Φανάρι ο υπουργός Παιδείας
= Κατηγορούν τον Αρχιεπίσκοπο ότι βάζει πλάτη στα πολιτικά παιχνίδια του πρωθυπουργού

= Ποιους θα διώξει από το Δημόσιο

4ΣΕΛ. 4 και 8

Τα χαρτιά του ΚΙΝΑΛ στην
αναθεώρηση του Συντάγματος
4ΣΕΛ. 12

Δεν ρίχνει την κυβέρνηση
ο Πάνος Καμμένος
= Το δίλημμά του είναι τι θα κάνει
με τους αποστάτες βουλευτές του

4ΣΕΛ. 8

Με την αύξηση του φόρου κατανάλωσης

Μας κόβουν και τον καφέ!

= Πίνουμε 5,1 δισ. κούπες τον χρόνο!

4ΣΕΛ. 2

Από πού να εισπράξει το Δημόσιο,
όταν το Ταμείο είναι μείον;

Άνθρακες ο... θησαυρός
των ληξιπρόθεσμων οφειλών

= Μόλις 4,3 δισ. ευρώ έχουν ρυθμισθεί
από τα 99,97 δισ. ευρώ χρεών στην Εφορία

Στο σφυρί βγάζουν Εθνική, Alpha
Bank και Πειραιώς «κόκκινα» δάνεια

4ΣΕΛ. 11
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Έμπλεξαν άσχημα
με τη Ράικου
αγωγή κακοδικίας που κατέθεσε
η πρώην Εισαγγελέας ΔιαφθοΗ
ράς Ελένη Ράικου κατά της νυν Ει-

ε κλίμα βαθιάς οδύνης, παρουσία χιλιάδων
Βορειοηπειρωτών –και όχι μόνο–, και με δεκάδες ελληνικές σημαίες να ανεμίζουν, τελέσθηκε την Πέμπτη η κηδεία του ομογενή Κ. Κατσίφα, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες αλβανών
αστυνομικών.
Ο θρήνος των γονιών του και η… παντελής
απουσία της μητέρας Ελλάδας ήταν αυτά που
σημάδεψαν τη νεκρώσιμη ακολουθία. Την ίδια
στιγμή οι αλβανικές αρχές –κατ’ εντολή της κυβέρνησης των Τιράνων– επιδίδονταν σε σειρά
προκλήσεων και προληπτικών μέτρων (συλλήψεις, απαγόρευση εισόδου στη χώρα κ.λπ.).
Τα τελευταία γεγονότα έχουν εντείνει την
ανησυχία που ούτως ή άλλως υπήρχε στις τάξεις της ελληνικής ομογένειας, αποτέλεσμα της
τακτικής του εκφοβισμού που ακολουθούν εναντίον τους οι Αρχές της γειτονικής χώρας. Τις
παραμονές μάλιστα της κηδείας οι πιέσεις έγιναν ακόμη μεγαλύτερες, με στόχο την όσο το

νοντας όρθιος απέναντι στο απόσπασμα της Αστυνομίας του Ράμα. Τόσο πολύ τον μετρούσαν, που κοντά δέκα μέρες κρατούσαν φυλακισμένο το νεκρό σώμα του...

σαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη και των συνεργατών της
προκαλεί ανατροπές στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για
δημιουργία κλίματος ακραίας
πόλωσης με τις
συζητήσεις σε
Εξεταστικές και
Ανακριτικές Επιτροπές στη Βουλή και την εμπλοκή της Δικαιοσύνης
για την παραπομπή στελεχών της ΝΔ
και του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ σε Ειδικά Δικαστήρια για Novartis, ΚΕΕΛΠΝΟ και
«Ερρίκος Ντυνάν», με... κέρδος την
αποδόμηση των δύο κομμάτων και
την απώλεια ψήφων προ όφελος του
ΣΥΡΙΖΑ.
Η κατηγορία στην αγωγή κακοδικίας είναι ότι η κυρία Τουλουπάκη και οι συνεργάτες της διέρρευσαν πληροφορίες εναντίον της Ελένης
Ράικου και του συζύγου της Λάζαρου Καρνέζη, παραβιάζοντας έτσι
τη μυστικότητα της ανάκρισης, καθώς και προσωπικά δεδομένα, αλλά και προσβάλλοντας την προσωπικότητά της σχετικά με την υπόθεση
Novartis. Με την κατάθεση της αγωγής κακοδικίας παγώνει η έρευνα,
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Έλαμψε διά της απουσίας της η Ελλάδα…
Σ

Επιμένει να βλέπει εκλογές
τον Μάιο ο Μητσοτάκης

ó. 13

νε αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών 280.000 υπαλλήλων ειδικών μισθολογίων– να επιστρέψει τα 820 εκατ. ευρώ
που έκοψε συνολικά από όλους αυτούς τους

= Αυτό είναι το «ευχαριστώ»
στον Έλληνα που εκτελέστηκε
γιατί ύψωσε την ελληνική σημαία

= Έχει κολλήσει στο 31%, που απέχει
πολύ από την αυτοδυναμία
= Δεν εισπράττει τίποτα από τη φθορά
της κυβέρνησης

45

η σφαγή. Θυσιάστηκαν συντάξεις, δώρα, 13η
σύνταξη, επιδόματα στον βωμό του «ν. Κατρούγκαλου». Η κυβέρνηση υποχρεώνεται
από τον... Θεό –Συμβούλιο της Επικρατείας
ονομάζεται σε αυτή την ιστορία, το οποίο έκρι-

Ούτε ένα τηλεφώνημα από Αθήνα...
ε την παντελή απουσία της κυβέρνησης και όλης της αντιπολίτευσης κηδεύτηκε
Μο θαρραλέος Κωνσταντίνος Κατσίφας, ο γεμάτος ελληνική ψυχή, ο οποίος ούτε
στιγμή δεν απαρνήθηκε την Ελλάδα που λάτρεψε και στο όνομά της εκτελέσθηκε, μέ-

Όπως αποκάλυψε ο Επίτροπος της ΕΕ Χρήστος Στυλιανίδης

Τα 820 εκατ. ευρώ που πήρε η κυβέρνηση
για το Προσφυγικό πού πήγαν;
Τ

ούτη τη φορά, κανείς δεν
μπορεί να αμφισβητήσει ότι
η χώρα μας έχει πάρει από την
Κομισιόν 820.000.000 ευρώ
για τους πρόσφυγες. Και τούτο
γιατί την αποκάλυψη έκανε ο
Κύπριος Χρήστος Στυλιανίδης,
αρμόδιος Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ενημερωτική συνάντηση στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι, μέσω
του ανθρωπιστικού προγράμματος που εφαρμόστηκε για
πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν
συνεισέφερε στην Ελλάδα 820
εκατομμύρια ευρώ μέσω εταίρων, humanitarian partners

= Δώστε λογαριασμό μέχρι τελευταίας δεκάρας

(φορείς του ΟΗΕ, ο Ερυθρός
Σταυρός και μεγάλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), για
την κάλυψη αναγκών κυρίως

στέγασης και εκπαίδευσης, καθώς και για τα ασυνόδευτα παιδιά. Ο κ. Στυλιανίδης πρόσθεσε ότι τον Μάρτιο του 2019

ολοκληρώνεται το έκτακτο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ρεύματος και τα κονδύλια θα διοχετεύονται πλέον από τους
μηχανισμούς της ΕΕ για τη μετανάστευση. Το ύψος των κονδυλίων από το 2019 και μετά
θα εξαρτάται από την κατάσταση που θα επικρατεί στη χώρα
αλλά και από την προσφυγική
ροή προς την Ελλάδα.
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Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός της ΕΡΤ για το 2018

Online η κυκλοφορία Στήνεται το κανάλι ΕΡΤ Sports
Ένας διευθύνων σύμβουλος ιδιωτικού σταθμού στη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ!
των εντύπων

Αλλαγή
φρουράς στο
Ραδιομέγαρο

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας
στην τουρκική προκλητικότητα

Δεν υπάρχουν
γκρίζες ζώνες

= Δικαίωμά μας η επέκταση της αιγιαλίτιδας

4ΣΕΛ. 5

Κρίσιμος μήνας για το «μέτωπο»
από Έβρο έως Κύπρο

Το άνοιγμα της Ουάσινγκτον
στη Λευκωσία δοκιμάζει
τις αντοχές του Ερντογάν 4ΣΕΛ. 6
Ας κάνουμε εχθρούς, προκειμένου
να υπερασπιστούμε την πατρίδα

Κοτζιάς προς Ζάεφ: Η Συμφωνία
δεν θα περάσει αν αλλάξουν
τους συγκεκριμένους όρους

4ΣΕΛ. 7

Οι ελληνοαλβανικές
σχέσεις σε δοκιμασία
Ôïõ ×Ñ. È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ

óåë. 6

