Στέλνουν ηχηρό μήνυμα προς «φίλους» και «γείτονες» ότι δεν θα βρουν... Εφιάλτες
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Τα συλλαλητήρια δεν κάνουν κακό...
Πρέπει να ακούγεται η φωνή του πολίτη!

Κάποιοι θέλουν με... σφαίρες να τρομάξουν τον κόσμο για να μην πάει σήμερα στο Σύνταγμα

- Η μοναξιά βλάπτει σοβαρά την υγεία
- Βραχνάδα: Ένα σύμπτωμα
που δεν πρέπει να υποτιμάται ó. 11, 12 & 19, 20
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«Θερίζει» Ρομά
και υγειονομικούς η ιλαρά

Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα...

Καταφέραμε πάλι να βγάλουμε τα μάτια μας...
Τα καταφέραμε μια χαρά...
Να γίνουμε η χλεύη των αντιπάλων, να γελάει όλος ο κόσμος μαζί
μας...
Κρεμάσαμε τα άπλυτά μας στα μανταλάκια, στη διεθνή σκηνή...
Με λύπη μάς βλέπουν από κει ψηλά, από τον Παρθενώνα, εκείνοι που
έσπειραν σε όλη τη Γη, χιλιάδες χρόνια πριν, το ελληνικό πνεύμα, τον ελληνικό πολιτισμό, στον οποίο μέχρι
και σήμερα προστρέχουν όλοι, όχι
για να μας κάνουν τη χάρη αλλά γιατί συνεχίζει να αποτελεί την πηγή κάθε ιδέας, κάθε έμπνευσης.
Στενοχωριούνται όλοι εκείνοι που
εξακολουθούν να έχουν την Ελλάδα στεφάνι τους, ίνδαλμά τους.
Κι εμείς; Κάνουμε ό,τι μπορούμε
για να τους απογοητεύσουμε...
Με ορατό τον κίνδυνο να τους χάσουμε...
Εδώ και έναν και παραπάνω μήνα, μπήκε ξαφνικά στο τραπέζι το
Σκοπιανό, χωρίς να έχει προκύψει
κάποια εξέλιξη, χωρίς να έχει δοθεί
ένα σήμα από την ηγεσία των γειτόνων ότι θέλουν να τα βρούμε και, ως
απόδειξη των καλών τους προθέσεων, το όνομα «Μακεδονία» πάει στην

= Και να πανηγυρίζουν όλοι οι εχθροί μας, με πρώτους τους Σκοπιανούς = Μήπως είναι η ώρα
του Προέδρου της Δημοκρατίας; Για να σωθεί η αξιοπρέπεια της Ελλάδας, όση ακόμη έχει απομείνει;
άκρη και αποσύρονται από το Σύνταγμά τους οι αλυτρωτικές αναφορές πριν ακόμη ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Τίποτε από αυτά τα αυτονόητα
δεν έγινε για να κλείσει η χρόνια πληγή. Κανένα βήμα δεν έκαναν τα Σκό-

Αποκάλυψη

πια, παρότι είναι δικό τους το πρόβλημα. Αλλά χωρίς να προσφέρουν
λύση δεν μπορούν να πάρουν το διαβατήριο, γιατί δεν έχουν τις προϋποθέσεις που εδώ και χρόνια έχει
περιγράψει με σαφήνεια η Ελλάδα.

Παρά ταύτα, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, χωρίς καμία απολύτως
ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, έσπευσε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα ενώ δεν έχει εξασφαλίσει τίποτα, ικανοποιώντας

προφανέστατα τις «απαιτήσεις» της
Ουάσινγκτον και των Βρυξελλών,
χωρίς καν ένα νεύμα ότι οι κύριες
«κόκκινες» γραμμές μας θα γίνουν
αποδεκτές. Η συνέχεια είναι γνωστή.
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ΜΑΣ ΣΤΗΝΟΥΝ ΠΑΓΙΔΑ
Με τις πλάτες του Νίμιτς, που παίζει ύποπτο ρόλο, οι Σκοπιανοί…

= Δεν θα βάλουν στο Σύνταγμά τους την ονομασία που θα συμφωνηθεί, αλλά θα
παραμείνει το «Δημοκρατία της Μακεδονίας» - Θα λεγόμαστε «Μακεδόνες», λένε

Ανυποχώρητος
ο Πρόεδρος
Αγρίεψε ο Κοτζιάς: Σταματήστε τα παιχνίδια γιατί υπάρχουν και όρια…
ÑåðïñôÜæ óôις óåëίδες 8
της Δημοκρατίας
Το 29,9% έχει τουλάχιστον έναν άνεργο
Δέκα χρόνια έκλεισαν από τότε που έφυγε
στους τρεις όρους
ο Χριστόδουλος που λάτρεψε ο κόσμος,
ο δικός του άνθρωπος...
της λύσης
Σε
κατάσταση
τρέλας
τα
νοικοκυριά!
Η τελευταία
για τα Σκόπια
- Ένα στα τρία ζει με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ
εξομολόγησή του
óåë. 9

στο «ΠΑΡΟΝ»:
Γιατί εγώ, Θεέ μου...

=Άλλο να μιλάς για τον θάνατο και
άλλο να τον βλέπεις απέναντί σου...
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Πάμε μια χαρά, απόδειξη
ότι κάθε μήνα αυξάνουν
οι οφειλές στην Εφορία
κατά 1,3 δισ. ευρώ! óåë. 13
Sex show, με ποτά-μπόμπες και
ναρκωτικά, στο 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας!
óåë. 16

ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Ο στόχος…
Τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα
κόμματα που συναινούν στη σύνθετη
ονομασία για το κράτος των Σκοπίων
αγνοούν ή υποτιμούν τον προαιώνιο
ÃñÜöåé ï
στόχο των γειτόνων, σε σχέση και με
ÃÅÙÑÃÉÏÓ
τη γεωγραφική μας θέση. Η Ελλάς είËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
ναι από άποψη γεωγραφική όπως ο
φελλός στην μπουκάλα. Κλείνει το στόμιο και δεν αφήνει τον σλαβικό όγκο να ξεχυθεί προς
τη θάλασσα. Αυτή είναι μια στατική εικόνα. Η πραγματικότητα είναι ακόμη χειρότερη, γιατί έχει δυναμικό χαρακτήρα. Οι Σλάβοι είναι ηφαίστειο και η λάβα
του έχει κατεύθυνση προς τον Θερμαϊκό και προς τις
ακτές του Αιγαίου. Εάν διαβάσει κανείς το Σύνταγμα
των Σκοπίων, θα διαπιστώσει ότι οι στόχοι αυτοί παραμένουν μέσα στον χρόνο πάντα αναλλοίωτοι. Κι
αυτό το Σύνταγμα οι Σκοπιανοί δεν πρόκειται να το
αλλάξουν, ακόμα κι αν δώσουν υποσχέσεις. Η σύνθετη ονομασία αποτελεί το κλειδί για να ανοίξουν το
πέρασμα στον προαιώνιο στόχο. Οι βλέψεις τους
υπάρχουν, ζουν και δεν έχουν ποτέ εγκαταλειφθεί.
Το 1924 ο άλλοτε γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος είχε πει:

ó. 17, 18
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ραγική είναι η κατάσταση που βιώνουν τα νοικοκυριά, πολλά από τα
οποία έχουν φθάσει στο σημείο να μην μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες
τους. Το 62,4% είχε μείωση
των εισοδημάτων του το 2017
και σε 1 στα 3 το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι
μέχρι 10.000 ευρώ, με τη
σύνταξη να είναι η κυριότερη πηγή εισοδήματος σε πάνω από τα μισά νοικοκυριά,
πέρα από τις επιμέρους περικοπές. Μάλιστα, χωρίς τις
κοινωνικές μεταβιβάσεις ο
δείκτης φτώχειας θα ήταν
στο 52,9%! Συν το ότι τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν χάσει το 26% του εισοδήματός
τους και το 37% της αξίας
των περιουσιακών τους στοιχείων από την έναρξη της
κρίσης. Σύμφωνα δε με τα
στοιχεία της Eurostat, το κα-

τώφλι της σχετικής φτώχειας
μειώθηκε από τα 7.178 ευρώ το 2010 στα 4.500 ευρώ
το 2016!
Θα πρέπει όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση,
όχι απλώς να ανησυχήσει
αλλά να τρομάξει από τα ευρήματα της έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ, τα οποία δείχνουν την
εξαθλίωση που έχουν φέρει
τα Μνημόνια στα νοικοκυριά, έργο όλων των κομμάτων που μετείχαν στις κυβερνήσεις από το 2009 μέχρι
σήμερα, χωρίς να απαλλάσσονται οι κυβερνήσεις
πριν από την κρίση, για την
οποία έχουν τις δικές τους
ευθύνες.
Ιδού ποια είναι η... ζωή
των νοικοκυριών, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα:
= Το 29,9% των νοικοκυριών, δηλαδή περίπου 1

óåë. 8

Στα δύο η ΝΔ
και για το
συλλαλητήριο!
= Η ΚΟ θα αποφασίσει
για το όνομα των Σκοπίων

Τα σενάρια των ΑΝΕΛ
για το Σκοπιανό
óåë. 14

εκατ. νοικοκυριά, έχει στην
οικογένεια ένα τουλάχιστον
άτομο σε ανεργία.
= Τα πολυμελή (άνω των 5
ατόμων) νοικοκυριά και τα
νοικοκυριά με ανέργους αντιμετωπίζουν σοβαρότερο

πρόβλημα κάλυψης των βασικών αναγκών τους.
= Οι προσδοκίες των νοικοκυριών για το 2018 παραμένουν αρνητικές, καθώς το
63,6% για το 2017 –73,5%
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 18

«53»: Τα δύο πόδια σε δύο βάρκες έχει ο Τσακαλώτος!

εγάλος προβληματισμός επικρατεί στο ΜαΜ
ξίμου αλλά και μεταξύ στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τα εσωκομμα-

τικά μέτωπα, και δη την ομάδα των «53».
Πολλά στελέχη και βουλευτές κάνουν λόγο
πλέον ανοιχτά για «άλλο κόμμα μέσα στο κόμμα», με βάση και το «Μανιφέστο» που κατέθεσαν οι «53» στην πρόσφατη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
«Θέλουν να καταγραφούν ως η αριστερή συνείδηση του κόμματος, όμως είναι εκτός πραγματικότητας», επισημαίνουν έμπειρα στελέχη
του κόμματος και σημειώνουν πως «μονίμως η
προσοχή πολλών στελεχών της ομάδας των ‘‘53’’ είναι στραμμένη στο πώς θα βάλουν σε θέσεις στον κρατικό μηχανισμό
και σε δημόσιες υπηρεσίες δικό τους κόσμο, με βάση μια
ιδιότυπη εσωκομματική επετηρίδα».
Πάντως, από την κριτική τους δεν ξεφεύγει ούτε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, στον οποίο καταλογίζουν ότι έχει «τα δύο πόδια σε δύο βάρκες». Αφενός εί-

ναι ο υπουργός που διαπραγματεύεται όλα τα
επώδυνα μέτρα με τους δανειστές και εισηγείται τα αντίστοιχα νομοσχέδια στη Βουλή,
αφετέρου εμφανίζεται ακόμα ως ο ηγέτης της
υπεραριστερής πτέρυγας του κόμματος. Το τελευταίο διάστημα πολλά στελέχη των «53»,
όπως έχει γράψει το «Π», θέλουν να υπάρξουν σαφείς αποστάσεις, ακόμα και διαζύγιο
της Κίνησης των «53» από τον κ. Τσακαλώτο,
καθώς η ιδιότυπη αρχηγία και ηγεμονία του
στην ομάδα ακυρώνει στην ουσία το αριστερό
προφίλ τους.
Ο Νίκος Φίλης, που έχει πλησιάσει εδώ και
καιρό τους «53», φιλοδοξεί να εκφράσει το σύνολο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως μπροστά βγαίνει, με πολύ προσεκτικό τρόπο, και ο υπουργός Εσωτερικών
Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος επιθυμεί να γίνει ο πόλος συσπείρωσης των «αριστερών» του ΣΥΡΙΖΑ και όσων επιζητούν
αλλαγή πλεύσης και προσανατολισμού και της κυβέρνησης
και του κόμματος.

Μήλον της Έριδος η υψηλής αξίας ταινιοθήκη του Mega

Κενά στον διαγωνισμό Άρειος Πάγος: H συκοφαντία από sites και blogs δεν είναι αδίκημα Τύπου!
από τους υποψηφίους Σηκώνει τα χέρια ο ΕΦΚΑ για τα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ!

Πλειστηριασμό
βλέπουν οι τράπεζες

«Βαβέλ» η Δημοκρατική
Συμπαράταξη
λόγω συλλαλητηρίου!
= Κρεμαστινός: Πρώτα
συμφωνία για τα αλυτρωτικά,
μετά συζήτηση για το όνομα
óåë. 7

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Άγριος πόλεμος μεταξύ αδελφών
= Κόβει ο Κυριάκος την Ντόρα από
την Α΄ Αθήνας και τη στέλνει στα Χανιά!

«Βαρίδι» ο Άδωνης
= Επίδειξη δύναμης στην αυριανή
κοπή της πίτας του
óåë. 14

Ελλάδα - Ισραήλ,
Έλληνες και Εβραίοι
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

Με στόχο το συλλαλητήριο

Ποιοι κρύβονται πίσω
από την προβοκάτσια
που ετοίμαζε
ο υπάλληλος του ΥΠΕΞ
= Με… απόβαση στα Ίμια
óåë.4

