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16,2 εκατ. ευρώ σε Star και Alpha από τον Όμιλο Βαρδινογιάννη

Ύποπτες επιδιώξεις
για τα αναδρομικά

= Μόνο 26 μπήκαν στη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία 
από τους 33.305 που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία 

= Εκτός από τις τράπεζες, θα κυνηγούν τους δανειολήπτες και 
οι «ανεξάρτητοι διαχειριστές» για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
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Προσφυγικό – Μεταναστευτικό: Πρωτίστως 
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ευθύνης και συνεργασίας
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Η υπογραφή αυθαίρετης «Συμφωνίας» 
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Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ................................... Σελ. 7

Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας 
και το επιβαλλόμενο καθήκον
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Τα αρνητικά επιτόκια απειλούν τις καταθέσεις
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Νόμος ΔΕΗ: Η πρώτη πράξη για την ιδιωτικοποίηση
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Τα εθνικά θέματα σε δεύτερη μοίρα;
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ ................ Σελ. 14

Mega ή One,
ιδού η απορία…

Άνθρακες αποδείχθηκε ο θησαυρός των
αποκρατικοποιήσεων όλα αυτά τα χρό-

νια, επί ΟΛΩΝ των κυβερνήσεων, ανε-
ξαρτήτως χρώματος. Από τα δεκάδες δι-
σεκατομμύρια ευρώ που θα έμπαιναν στα
Δημόσια Ταμεία, τελικά μόλις 9 δισ. ευρώ
ήταν τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις
που έγιναν στα εννέα χρόνια.
Από τον κατάλογο που έχει αναρτήσει

η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι εκτιμήσεις εί-
ναι ότι δύσκολα θα εισπραχθούν από τις
αποκρατικοποιήσεις μέχρι το 2023 τα 12,5
δισ. ευρώ που έχουν υπολογισθεί. Με βά-
ση τα στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ, μέχρι σήμερα

έχουν εισπραχθεί μόνο 6,9 δισ. ευρώ από
υπογεγραμμένες συμβάσεις ύψους 8,9
δισ. ευρώ. 
Σύμφωνα δε με τον προγραμματισμό

για τα προσεχή τέσσερα χρόνια, από τις νέ-
ες συμβάσεις αποκρατικοποιήσεων οι ει-
σπράξεις δεν θα είναι πάνω από 3,5 δισ.
ευρώ. Και κάτι ακόμη: Μέσα στην επόμε-
νη τριακονταετία θα εισπραχθούν γύρω
στα 5,5 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 5 δισ.
ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια (περι-
φερειακά αεροδρόμια, Ελληνικό κ.λπ.). 
Υπάρχει και ένα μεγάλο φιάσκο: Τα ακί-

νητα του Δημοσίου είχαν αποτιμηθεί αρ-

χικά στα 300 δισ. ευρώ και μέχρι σήμερα
έχουν αποδώσει μόλις 1,5 δισ. ευρώ, από
τα οποία τα 915 εκατ. ευρώ δεν έχουν ει-
σπραχθεί γιατί αφορούν το Ελληνικό. 
Με δυο μόνο λόγια, οι αρχικές προ-

βλέψεις – εκτιμήσεις όλων των κυβερ-
νήσεων από το 2010 μέχρι σήμερα για
την τεράστια περιουσία του Δημοσίου
(πολλοί τη χαρακτηρίζουν αμύθητη) απο-
δεικνύεται ότι έγιναν κυριολεκτικά στο
πόδι: Τα έσοδα ύψους 50 δισ. ευρώ που...
ήλπιζαν ότι θα εισέπρατταν από το 2011
έως το 2015 ήταν πέρα από κάθε πραγ-
ματικότητα. 

= Ποια αξιοκρατία, τα δικά τους παιδιά έβαλαν

Στον αέρα η είσπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων

Στον δρόμο θα στήσουν το γιορτινό τραπέζι χιλιάδες νοικοκυριά 

Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ποιες
και πόσες ΜΚΟ αλωνίζουν στο Αιγαίο! 

Εκτός τεχνολογικών 
εξελίξεων η ελληνική TV

Στα 300 δισ. ευρώ είχαν αποτιμήσει τα ακίνητα του Δημοσίου 
και έχουν αποφέρει κάτω από 1,5 δισ. ευρώ

Δεν κρύβουν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί
τις προθέσεις της κυβέρνησης, τη στρατηγι-

κή της. Απόλυτη ιδιωτικοποίηση. Τέλος οι δη-
μόσιες επιχειρήσεις. 
Το είπε ξεκάθαρα ο υφυπουργός Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς στη συ-
νέντευξή του στα «Νέα» το περασμένο Σάββα-
το: «Δεν διστάζουμε να δώσουμε το 100% ΚΑΙ
το μάνατζμεντ των δημόσιων επιχειρήσεων
και για αυτό προσελκύουμε επενδυτές»!
Έτσι απλά και ωμά...
Αν και έχει περάσει μία εβδομάδα από την

ημέρα της δήλωσης-βόμβα του υφυπουργού Γε-
ράσιμου Θωμά, δεν υπήρξε καμία αμφισβήτη-
σή της. Σιωπή, που σημαίνει πλήρη επιβεβαί-
ωση. Άρα αυτή είναι η πολιτική του πρωθυπουργού,

Η Τουρκία αναγκάζει την TV σε Δεύτερη Ψηφιακή Μετάβαση!

Υποβαθμίστηκε 
ο θεσμός του Προέδρου 

της Δημοκρατίας

Μπάτε, σκύλοι, αλέστε... Και αλεστικά μη δώσετε... Αυτή,
δυστυχώς, είναι η εικόνα που δίνει η χώρα μας, με ευθύ-

νη της ηγεσίας, προς τα έξω – παντού και όχι μόνο στη γειτο-
νιά μας...
Λίγο μετά την έκρηξη των προσφυγικών ροών προς τα νη-

σιά μας, κυρίως του Βόρειου Αιγαίου, κατέφθασαν από το...
πουθενά δεκάδες ΜΚΟ. Και κανείς δεν έχει μάθει μέχρι τώρα
–ούτε η κυβέρνηση ούτε, ακόμα χειρότερα, οι αρμόδιες αρχές
(τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Προστασίας του
Πολίτη και Εσωτερικών)– από πού κρατάει η... σκούφια τους,

Με την αναθεώρηση του Συντάγματος
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= Χάλασαν τον… θρίαμβο της Φώφης στο Συνέδριο
= Τα κρυφά σχέδια του Παπανδρέου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
Πάρτε τώρα που γυρίζει...

Πουλάνε το 100% όλων 
των δημόσιων επιχειρήσεων 

ÓÅË. 7 ÓÅË. 8

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

= Τώρα... ξύπνησαν και τρέχουν να τις καταγράψουν... – Τι συνέβη, άραγε;

4ΣΕΛ. 10

Πρώτα εκλογή Προέδρου
της Δημοκρατίας και μετά

ανασχηματισμός

Ψάχνουν πώς θα μπλοκάρουν την καταβολή τους

Για να μη μας 
δουλεύουν...

Άφησαν το ΠΑΣΟΚ και… πήδησαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Το μεγάλο «παιχνίδι» του Ερντογάν
στην Ανατολική Μεσόγειο

Μετά την Κύπρο,
τώρα και η Ελλάδα

στο στόχαστρο 
του Σουλτάνου

=Εκλέγεται και με 100 ψήφους!

=Σειρά έχει το Αιγαίο
4ΣΕΛ. 6

4ΣΕΛ. 10

18 δισ. ευρώ έχει φτάσει το κόστος
συντήρησης των ζημιογόνων 

κρατικών επιχειρήσεων!
4ΣΕΛ. 11

2.300 πλειστηριασμοί !
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 12

Τι μας μαγειρεύουν πάλι οι... σύμμαχοί μας και οι «φίλοι» μας; 

Τούτη η γη δεν μπορεί, τελικά, να γευτεί
ήρεμα μια σταλιά ψωμί, τους δικούς της

καρπούς, χωρίς οι... «φίλοι» και οι εταίροι
μας να προσπαθήσουν να της πάρουν την
μπουκιά, που με ιδρώτα και χίλια βάσανα κερ-
δίζει, από το στόμα. 

Δεν είναι μόνο ο αρπακτικός γείτονας που
θέλει δικά του όλα αυτά που είναι ποτισμένα
με αίμα και δεν του ανήκουν. 

Είναι και οι σύμμαχοί μας, με πρώτους τους
Αμερικανούς, που λειτουργούν ως «μπόση-
δες», με το μαστίγιο, και σε όλες τις κρίσιμες
στιγμές της Ιστορίας μάς έχουν πουλήσει. 

Είναι και οι... φυτευτοί, που πάντα βρί-
σκονται δίπλα στους κυβερνήτες και στις κρί-
σιμες στιγμές παίζουν το χαρτί των ξένων,
που έχουν τα δικά τους συμφέροντα στην ευ-
ρύτερη γειτονιά μας. Η Κύπρος είναι η αιμα-

τηρή και ποτισμένη με ποταμούς δακρύων
απόδειξη. Και συνεχίζουν το ίδιο βιολί. 

Ξαφνικά, από το πουθενά, έσκασε το... νέο:
Τουρκία και Λιβύη συμφώνησαν για τα θα-
λάσσια σύνορα στη Μεσόγειο! Η Κρήτη δεν

υπάρχει! Χάθηκε η Ελλάδα από τον χάρτη! 
Είναι ένα ακόμη βήμα για τη λεηλασία των

κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, στην
εκμετάλλευση των οποίων η Τουρκία κάθε

Εφιάλτες δεν θα βρουν...
= Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Θ. Ντόκος υπέρ της συνεκμετάλλευσης των κοιτασμάτων με την Τουρκία και ο Μητσοτάκης 

δεν αντιδρά = Είναι ώρα όλη η Ελλάδα να γίνει μια γροθιά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, απέναντι στα αρπακτικά όρνια 
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Ξέφραγο αμπέλι η Ελλάδα 

4
ΣΕ

Λ.
 4Μπλόκο στα κλειστά κέντρα από 5 δημάρχους του Αιγαίου

Τζίφος οι αποκρατικοποιήσεις...

=Το ανακοίνωσε ο υφυπουργός 
Γεράσιμος Θωμάς 

Μην αγωνιάτε τι θα γίνει με το χρέος.
Μη χάνετε τον ύπνο σας βλέποντας

τους δανειστές να έρχονται και να αρπά-
ζουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και στο τέ-
λος να μας παίρνουν σκλάβους. Ας έρθουν
και θα δουν πόσα απίδια πιάνει ο σάκος...
Προς τι ο πρόλογος; Η αφορμή ήταν τα στοι-
χεία που αφορούν το πότε και αν θα ξε -
μπλέξουμε με το χρέος που έχουν φορτώ-
σει στον ελληνικό λαό, στον κάθε Έλληνα.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος ανέρχεται

σήμερα στο 173,3% του ΑΕΠ και το 2020
θα μειωθεί στο 167%, ευτυχώς (!) όμως το
2055 θα πέσει στο 60% του ΑΕΠ. Δηλαδή,
σε 35 χρόνια ΘΑ... ελπίζουμε ότι θα πέσει
κατά 113%. Που σημαίνει ότι και μετά το

Φοβάται ο Μητσοτάκης διαρροές στην ψηφοφορία

Για τους διοικητές των νοσοκομείων

«Στα μαχαίρια» 
Μαξίμου – Κικίλιας

4ΣΕΛ. 10
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Καραμανλής: 
Μας πάνε 

σε συνδιαχείριση 
του Αιγαίου

4ΣΕΛ. 4
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Την καμπάνα χτυπάει το ΔΝΤ:




