Παζαρεύει τις συντάξεις
με το Σκοπιανό ο Τσίπρας
Απειλεί ευθέως με άμεσες εκλογές και η Συμφωνία των Πρεσπών θα πάει περίπατο

ÓÅË. 12

Το άνοιγμα του Μητσοτάκη
σε πρόσωπα της Κεντροαριστεράς
εξαγριώνει τους δεξιούς

- Κόμμα μέσα στο κόμμα έχει ο Άδωνης

ÓÅË. 10
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«Ψηφίζω για τη ζωή μου», η απόφαση του πολίτη...

αφνικά ανακάλυψαν πως για
Ξ
ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη αλλά και εδώ φταίει «ο Νεοφιλελευ-

φανίσθηκαν τώρα, ποιος έριξε τον
σπόρο για να εμφανισθούν και να
αποκτήσουν ποσοστά που προκαλούν ανησυχία στους μόνιμους ιδιοκτήτες της πολιτικής σε αρκετές χώρες της
ΕΕ; Μήπως φταίει το ότι δεν έκαναν σωστά
τη δουλειά τους απέναντι στους πολίτες τους
και ο «μόσχος ο σιτευτός» ήταν μόνο για την
εξουσία και για την εκλογική παρέα τους και
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θερισμός και η Ακροδεξιά». Πρώτη απορία: Τώρα ξεφύτρωσαν; Τέτοια κομματικά
μορφώματα δεν υπάρχουν χρόνια τώρα σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης; Και στις καλύτερες πολιτικές «οικογένειες»; Ακόμη,
όμως, κι αν δεχθούμε προς το παρόν ότι εμ-

Το θαύμα της ανικανότητάς μας...

Γίναμε ζητιάνοι του κάθε Σόιμπλε
όταν από τις περιβόητες λίστες
Λαγκάρντ και Μπόργιανς
θα μπορούσαμε να είχαμε
εισπράξει κάποια δισ. ευρώ
ίμαστε μόνο για τα πανηγύρια και για ωσαννά... Ανίκανοι να εκμεταλλευτούμε, να αξιοΕ
ποιήσουμε το «χρυσάφι» μας, το «οικόπεδο» που
μας κληροδότησαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας, που
το στραβοκοιτάζουν όχι μόνο οι «μεγάλοι» αλλά
και οι γείτονες που μας έτυχαν και το θαυμάζουν
όλοι εκείνοι που έρχονται στην Ελλάδα και μένουν ενεοί αντικρίζοντας τον Παρθενώνα και τη
γη τη σπαρμένη με μυθικούς θησαυρούς αλλά
και τη γαλήνια ομορφιά όπου κι αν κοιτάξει κανείς. Αυτό τον καιρό ζούμε ξανά τη βουλιμία των
συμμάχων μας και των εταίρων μας, που όλο και
κάτι θέλουν να κλέψουν, με δήθεν νόμιμο τρό-

και τα Μάρμαρα…
= Την ώρα που το Σύνταγμα προβλέπει ρητά ότι «είναι εκτός συναλλαγής»!
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 7
=Είναι η μεγάλη ντροπή για ολόκληρο τον Ελληνισμό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια δίνοντας κάποια λεφτά

Σ

ε κόλαση, με όλη τη σημασία της λέξης, έχουν μετατραπεί τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μας, η Λέσβος, η
Χίος, η Σάμος, η Λέρος και η
Κως, που είναι νησιά πρώτης
υποδοχής προσφύγων, με τον
συνολικό αριθμό των καταγεγραμμένων στους καταυλισμούς
προσφύγων να έχει φθάσει στους
20.365, από 8.000 περίπου που
είναι η χωρητικότητά τους. Από
τον Ιανουάριο μέχρι την αρχή
της εβδομάδας οι αφίξεις ήταν
33.161, από τις οποίες οι 22.348
ήταν από τη θάλασσα και οι 10.813
από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Δραματικά είναι τα SOS που εκπέμπουν προς το Μαξίμου η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Χριστιάνα Καλογήρου και ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, στο νησί του οποίου βρίσκονται 10.967 πρόσφυγες. Αλλά
και οι Γιατροί του Κόσμου σε ανακοίνωσή τους περιγράφουν απάνθρωπες καταστάσεις, με εφήβους να έχουν κάνει απόπειρα
αυτοκτονίας ή να έχουν αυτοτραυματιστεί. Ο δε δήμαρχος Λέσβου, που ζει το κολαστήριο της
Μόριας, μιλάει για «βιασμούς

Μειοψηφία η πλήρης
απασχόληση!

= Στο 52,1% η μερική και η εκ περιτροπής εργασία

Στον βωμό των πλεονασμάτων
πάνω από 140.000 συντάξεις
και 40.000 εφάπαξ
4ΣΕΛ. 11
Φώφη: Είμαστε
ο μόνος δρόμος
για μια προοδευτική
κυβέρνηση 4ΣΕΛ. 14
Πληρώνει το Σκοπιανό ο Καμμένος
= Φεύγουν κι άλλοι βουλευτές του προς ΣΥΡΙΖΑ
Σύννεφα στην Ένωση Κεντρώων

Υπ’ ατμόν κι άλλος βουλευτής
= Για σχέδιο εξόντωσης μιλάει ο Λεβέντης

4ΣΕΛ. 10

Πάσχουσα εθνική παιδεία

Του Λαοκράτη Βάσση, Εκπαιδευτικού - Συγγραφέα

Κοινωνική έκρηξη απειλείται
στα νησιά του Αιγαίου

= Το δράμα των προσφύγων – Βιασμοί παιδιών μέχρι και αυτοκτονίες
=Η λύση δεν είναι το πού θα γίνουν αποθήκες ανθρώπων,
αλλά το πώς θα μείνουν οι πρόσφυγες στις χώρες τους
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4ΣΕΛ. 12

Ζητείται Δικαιοσύνη...
Πέντε χρόνια πέρασαν από την ωμή δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τα... «παλικάρια» της Χρυσής Αυγής. Εδώ
και τρία χρόνια διεξάγεται η δίκη των δολοφόνων του και
είναι άγνωστο, με τους ρυθμούς που λειτουργεί το δικαστήριο, πότε θα βγει η απόφαση. Τέτοια ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης για ένα εξόφθαλμο έγκλημα δεν έχει προηγούμενο στη χώρα μας. Εκτός ίσως από τη δίκη των...
δολοφόνων της ελληνικής δημοκρατίας, της χούντας των
συνταγματαρχών, Παπαδόπουλου, Παττακού και Μακαρέζου. Τρία χρόνια είναι εκεί, στο δικαστήριο, η ηρωική μάνα του Παύλου Φύσσα, ζώντας για άλλη μια φορά την τραγωδία που χτύπησε την πόρτα της, βλέποντας απέναντί της
εκείνους που αφαίρεσαν τη ζωή του παιδιού της. Δεν ζητάει τίποτε άλλο, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου και κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από το να μιλήσει η Δικαιοσύνη. Τρία χρόνια για να τελειώσει μια δίκη όπου είναι
ξεκάθαρο ποιοι είναι οι δράστες δεν είναι καθόλου προς
τιμήν της Ελληνικής Δικαιοσύνης...
ó. 13
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ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ

Τόσο καλά τα καταφέραμε...

38

που υπόσχονταν όταν ήταν αντιπολίτευση,
με τον λογαριασμό να μην τον πληρώνουν
οι λεφτάδες αλλά, ως συνήθως, οι μη έχοντες; Που είναι πάντα τα θύματα...
Πότε οι δικοί μας, από το 2009 μέχρι σήμερα, είπαν ένα «όχι» στα αφεντικά της ΕΕ
αλλά και στους πέραν του Ατλαντικού;
Αντίθετα, η συνηθισμένη στάση είναι: «Ό,τι

Στα χέρια των «κορακιών» Ακρόπολη, Κνωσός και όλα τα Μουσεία
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τους χρηματοδότες τους; Οι πόρτες στον Νεοφιλελευθερισμό και στην Ακροδεξιά δεν
άνοιξαν μόνες τους. Κάποιοι τις άφησαν ανοιχτές με τις πολιτικές που εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια. Με τη λιτότητα σημαία τους,
με την οικονομική αφαίμαξη των νοικοκυριών, με την ανεργία και τα λουκέτα.
Δεν φταίνε οι πολιτικοί που, όταν γίνονται
κυβέρνηση, κάνουν εντελώς άλλα από αυτά

στη Βουλή η καθιερωμένη
ειδική συνεδρίαση

ε συνειδητή και προσχεδιασμένη υποβάθμιση της σημασίας της
Σ
Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Μι-

κράς Ασίας προχωρεί με μεθοδευμένο τρόπο η κυβέρνηση. Φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να διαγράψει
τον όρο «γενοκτονία» και να τον αντικαταστήσει με τη μη ενοχλητική
για την Άγκυρα λέξη «καταστροφή». Προς ικανοποίηση των εντός
επικράτειας «άσπονδων εχθρών»
του Ελληνισμού και των οπαδών
της κατάπτυστης θεωρίας περί «συνωστισμού».
Για πρώτη φορά στα χρονικά φέτος δεν έγινε στη Βουλή η καθιερωμένη ειδική εκδήλωση-φόρος τιμής στα εκατοντάδες θύματα, χωρίς
να δοθεί καμία εξήγηση ή δικαιολογία. Και σαν να μην έφτανε αυτό,
προχθές το προεδρείο της Βουλής
μνημόνευσε τη μαύρη επέτειο (14η
Σεπτεμβρίου) όχι ως Ημέρα Μνή-

Όχι στη λογοκρισία
των δημοσιογράφων
και των καναλιών

4ΣΕΛ. 2

Μπροστά η ΝΔ
σε όλα τα γκάλοπ

= Από 4,9% έως 9,5% η διαφορά
με τον ΣΥΡΙΖΑ
4ΣΕΛ. 12

Μυρίζουν εκλογές

Σ’ αυτή την κόλαση ζούν...

Ο θάνατος των 70άρηδων θα... σώσει το Ασφαλιστικό!
Α

Τη βάφτισαν καταστροφή!

=Για πρώτη φορά δεν έγινε
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Στη γραμμή Τσίπρα και ο Τσακαλώτος

πίστευτο, πλην όμως είναι γεγονός!
Μετά τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα
και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτος υποστήριξε ότι η λύση για την
εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος θα προέλθει από τον πρόωρο θάνατο των (πάνω από τα 70) συνταξιούχων της χώρας!
Κι αν ο πρώτος είπε όσα είπε εμμέσως πλην σαφώς και απευθυνόμενος
κατά κύριο λόγο στο εσωτερικό της χώρας (ΔΕΘ), ο δεύτερος ήταν εντελώς
κυνικός μιλώντας στο Φόρουμ του Λονδίνου, απευθυνόμενος σε οικονομικούς
παράγοντες, τραπεζίτες κ.ά.
«Δεν υπάρχει κομψός τρόπος για να

Κατάργησαν
τη λέξη
«Γενοκτονία»
των Ελλήνων!

το διατυπώσω, αλλά αυτοί οι άνθρωποι –οι παλαιοί συνταξιούχοι– θα τεθούν
εκτός συστήματος με φυσικό τρόπο. Μέχρι το 2020, το 2030 ή το 2040 δεν θα
βρίσκονται πια εδώ», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας ισχυρό σοκ σε όσους
παρακολούθησαν το βίντεο που είδε το
φως της δημοσιότητας.
Είναι προφανές ότι στην κυβέρνηση,
προκειμένου να πείσουν τους δανειστές
να μην ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου
το μέτρο της περικοπής των συντάξεων, έχει χαθεί κάθε έλεγχος και αίσθηση του μέτρου.
Χρησιμοποιεί ως όπλο της στις διαπραγματεύσεις τους νόμους της φύσης,

παζαρεύοντας ουσιαστικά ανθρώπινες ζωές. Πρωτοφανές και καταδικαστέο. Μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η αποκάλυψη των λεγομένων του
στο Φόρουμ του Λονδίνου, ο κ. Τσακαλώτος αντί να απολογηθεί για την κυνικότητά του… επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία.
Αντί να ζητήσει δημόσια συγγνώμη
από εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που… παζαρεύει τον θάνατό τους
με τους δανειστές για να μην εφαρμόσει τη μείωση των συντάξεων, επιμένει
στην ορθότητα των απόψεών του και
συνεχίζει να προκαλεί την ελληνική κοιÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

«Στο σφυρί» για 15 εκατ. ευρώ το Mega!

Ετοιμάζουν απολύσεις Το ΕΣΡ θα ελέγξει όλες τις ενημερωτικές εκπομπές
στον «Αθήνα 9,84» Υποχρεώσεις 670 εκατ. ευρώ έχει η ιδιωτική TV!

Από τη Βουλή τα μέλη
του ΔΣ της ΕΡΤ

= Ξαφνικά επιστρέφουν φόρους
και προσφέρουν διευκολύνσεις...
4ΣΕΛ. 12

Διαβάστε ακόμα στο «Π»
Στηρίζουν όλοι τα Σκόπια…

Πώς να μην προκαλεί ο Ζάεφ
όταν υποκλίθηκε σ’ αυτόν
ο αμερικανός αντιπρόεδρος
Το γεωπολιτικό περιβάλλον
και οι πολιτικές εξελίξεις
στην Ελλάδα
= Στον αέρα η Συμφωνία των Πρεσπών

4ΣΕΛ. 12

Τέλος στις ψευδαισθήσεις:

Η φινλανδοποίηση
της Ελλάδας και της Κύπρου
ο στόχος του Ερντογάν

4ΣΕΛ. 6

Το Κυπριακό και άλλα διεθνή
θέματα, απόδειξη των εγγενών
και σημερινών αδυναμιών του ΟΗΕ
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ
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