
νικός λαός μαθαίνει από τους
ξένους τι του μαγειρεύουν, με
την κυβέρνησή του να τηρεί
σιγή ιχθύος... Και αν επικρα-
τήσουν οι θέσεις της κυρίας

Μέρκελ, η Ελλάδα θα είναι για
άλλη μια φορά η χαμένη... Με
τη σειρά του κ. Ερντογάν να
έρχεται.

Κόντρα στα μαγειρέματα και στα βαφτίσια
της Μέρκελ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Μυστικές συνεννοήσεις πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού 

Κ
αι ξαφνικά από το που-
θενά, χωρίς καμία νύ-
ξη από την κυβέρνη-
ση, φάνηκε να έχει

αναλάβει διαμεσολαβητής
για τη λύση του Σκοπιανού η
υπό προθεσμία κα -
γκελάριος της Γερμα-
νίας Άνγκελα Μέρκελ,
την ώρα που δεν μπο-
ρεί να λύσει το πρό-
βλημα της χώρας της και έξι
μήνες τώρα η Γερμανία είναι
ακυβέρνητο καράβι, με την
ίδια –όποια και να είναι η εξέ-
λιξη– να είναι πρώην. Και η
πρώτη... νότα ήταν η ανα-
κοίνωση του Μαξίμου ότι «ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας είχε τηλεφωνική συνο-
μιλία με τη γερμανίδα κα -
γκελάριο Άνγκελα Μέρκελ»

και «οι δύο ηγέτες συζήτη-
σαν για τις συνομιλίες σε σχέ-
ση με το θέμα του ονόματος
της ΠΓΔΜ»! 
Ακολούθησε η συνάντη-

ση της Μέρκελ με τον πρω-

θυπουργό των Σκοπίων Ζό-
ραν Ζάεφ στο Βερολίνο, όπου
η κυρία Άνγκελα άνοιξε τα
κάθε άλλο παρά φιλελληνι-
κά χαρτιά της, αποκαλώντας
«Μακεδονία» τα Σκόπια και
διακηρύσσοντας ότι «δεν
έχουμε βρεθεί πιο κοντά
σε λύση τα τελευταία δέκα
χρόνια»!
Ο... κουτόφραγκος ελλη-

Κυριολεκτικά το μαχαίρι στον λαιμό μάς βάζουν οι εταίροι
μας, με πρώτο το αφεντικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι, ο οποίος στο πρόσφατο

Eurogroup απαίτησε ωμά από τον υπουργό Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο να ξεκινήσει αμέσως χιλιάδες πλει-
στηριασμούς, αλλιώς γιοκ η δόση των 5,7 δισ. ευρώ. Και δεν
έμεινε μόνο εκεί. Ζήτησε ακόμη τελεσιγραφικά να μπουν
αμέσως οι μπουλ ντόζες στο Ελληνικό! Εκεί φτάσαμε... Εκτε-
λεστικό όργανό τους θεωρεί την ελληνική κυβέρνηση, όπως
και τις προηγούμενες, η ΕΚΤ, την οποία σήμερα διοικεί ο κ.
Ντράγκι, που με το προκλητικό ύφος με το οποίο μίλησε στον
Τσακαλώτο τον... έβγαλε από τα ρούχα του και απάντησε κα-
ταλλήλως... Και το επεισόδιο πήρε διεθνή προβολή. 
Η έκρηξη του συνήθως ήρεμου Τσακαλώτου δεν ήταν

άσχετη με τη δημόσια αντίθεση του Ντράγκι στο μόνιμο αφή-
γημα της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα για καθαρή έξοδο στις αγορές (και από τα
Μνημόνια) τον Αύγουστο. Ως γνωστόν, ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Όμηροι του Τσίπρα ΝΔ και ΔΗΣΥ – Έπεσαν στην παγίδα…

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

0
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Το χαρακτηριστικό που ανέβαζε στη
συνείδηση του λαού τους πολιτικούς
άνδρες τα παλιά χρόνια ήταν το ΗΘΟΣ.
Κυρίως αυτό, κι ύστερα ο κόσμος εκτι-
μούσε τα άλλα προσόντα τους. Εάν
ανατρέξουμε στο βάθος της Ιστορίας
μας, θα βρούμε πολλά παραδείγματα
πολιτικών που μπορεί να ξεκινούσαν

από διάφορες ιδεολογικές όχθες, αλλά το ήθος ήταν
εκείνο που τους έκανε σεβαστούς ακόμη και στους
αντιπάλους τους. Τους ενδιέφερε, όταν θα έφταναν
στο τέρμα της ζωής τους, να άφηναν αγαθή μνήμη.
Επίστευαν, δηλαδή, σε αυτό που έλεγε ο Σόλων στην
αρχαία Αθήνα: «Πρέπει να βλέπεις πάντοτε πού θα
είναι το τέλος της ζωής σου». 
Το πνευματικό αυτό χάρισμα –το ήθος– κατέστη

σπάνιο είδος στην εποχή μας μέσα στην πολιτική σκη-
νή, όπου βιώνουμε ανήκουστες συμφορές. Γι’ αυτό
και έχουμε πάρει τον ολισθηρό κατήφορο. Θα στρέ-
ψουμε και πάλι τον προβολέα στον χώρο της Αρι-
στεράς. Μιας Αριστεράς που δεινοπαθεί και δέχθη-
κε θανάσιμο πλήγμα από αυτούς που παριστάνουν
τους αριστερούς και μετατράπηκαν σε εκτελεστικά

ÃñÜöåé ï
ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ

Το ήθος…
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Ρύθμιση υπέρ ΕΔΟΕΑΠ και σε βάρος εργαζομένων και εκδοτών
Κάλυψη «λευκών περιοχών» και για τα περιφερειακά κανάλια

Καταλυτικός ο ρόλος των τραπεζών στον «θάνατο» του Mega

Όποια λύση δοθεί για την εξαγορά «κόκκινων» δανείων 
στρατιωτικών θα πρέπει να ισχύσει για όλους τους δανειολήπτες

ÄéáâÜóôå óôéò

«Χρυσοφόρος» 
η Digea

óελίδες 10 και 12

Ασήκωτες
οι εισφορές για τους 

αυτοαπασχολούμενους!

Δεν είναι αλλουνού Θεού παιδιά όλοι οι άλλοι που έχουν πάρει στεγαστικό ÓÅË. 7

Ανοσο-ογκολογία: Ένα
νέο «όπλο» στη μάχη
κατά του καρκίνου

…ΟΧΙ όμως, λέει ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Παπαδημητρίου γιατί θα ωφεληθούν οι κακοπληρωτές!

Οι εταίροι σφίγγουν τη θηλιά με τσουνάμι πλειστηριασμών

ÓÅË. 14

Παίζουμε με τη φωτιά για την καρέκλα και όχι για τη χώρα

Ôïõ  ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

Πολύ κοντά ή ακόμα μακριά
μια συμφωνία στο θέμα της

ονομασίας της ΠΓΔΜ; 

2
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Στη δίνη του πανθομολογούμενου τεράστι-
ου διεθνούς σκανδάλου της Novartis στρο-

βιλίζεται η χώρα μας, με τη Βουλή να έχει με-
τατραπεί σε ρινγκ και τη Δικαιοσύνη να υφίσταται
εσωτερικούς τριγμούς και να μη δίνει –έως τώ-
ρα– τις καλύτερες εξετάσεις στα μάτια της κοι-
νής γνώμης, ενώ στο ράφι έχουν μπει όλα τα

κρίσιμα εθνικά μας θέματα, λες και είναι υπο-
δεέστερα της λεηλασίας στον χώρο του φαρ-
μάκου. Και μάλιστα, την ώρα που όλα τα όρ-
νια γύρω μας νιώθουν ότι τώρα είναι η κατάλληλη
στιγμή να αρπάξουν αυτά που χρόνια έχουν
στο μάτι. Με πρώτη την Τουρκία, με το... μή-
νυμα που έστειλε από τα Ίμια με την επιθετι-

κή της κίνηση κατά του πλοίου του Λιμενικού
μας. Αλλά και με το φρένο που έβαλε στις γε-
ωτρήσεις στην Κύπρο για τα τεράστια κοιτά-
σματα φυσικού αερίου, με την Αμερική και την
Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν την... πάπια! 

Μακριά από εμάς κάθε σκέψη για αυτά που
συζητιούνται στους «πολιτικούς καφενέδες»,

ότι η κυβέρνηση έβγαλε από τον χαρτοφύλα-
κα τον φάκελο «Novartis» για να στρέψει το
ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στο μεγάλο
αυτό σκάνδαλο και να περάσουν κάτω από το
χαλί οι υποχωρήσεις από τις εθνικές θέσεις και
οι συμβιβασμοί, δίνοντας ενδεχομένως και

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2 

Την ώρα που όλοι γύρω μας κοιτάζουν πώς θα αρπάξουν από την Ελλάδα, με τους... φίλους και εταίρους μας δανειστές να μην ξεσφίγγουν τη θηλιά 

=Δεν μπορεί το τεράστιο σκάνδαλο Novartis να έχει σκεπάσει όλα τα ανοικτά κρίσιμα εθνικά θέματα, από τα οποία εξαρτάται το αύριο της πατρίδας μας
= Aλίμονο αν η Δικαιοσύνη, κάνοντας σωστά τη δουλειά της, χωρίς παρεμβάσεις, δεν μπορεί να καθίσει στο σκαμνί όσους ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΑΝ τον τόπο και να τους στείλει στο απόσπασμα
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Πρωτοποριακή αναίμακτη θεραπεία
των ινομυωμάτων της μήτρας

óåë. 8

óåë. 6

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ ’19!
Έρχονται κι άλλες «Novartis»

–Ανοίγουν οι υποθέσεις για τα δάνεια των κομμάτων, τους τραπεζίτες,
τους εκδότες, τους εργολάβους και τους προμηθευτές του Δημοσίου

Τσουνάμι κατασχέσεων κατά 1.000.000 φο-
ρολογουμένων με χρέη στην Εφορία προ-

ανήγγειλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων. Και μάλιστα πέραν των 200.000 ελέγχων
που θα γίνουν μέσα στο 2018. 
Πρόκειται για κατασχέσεις τραπεζικών λο-

γαριασμών, μισθών, ακόμη και συντάξεων (!)
και φυσικά ακινήτων. 
Ο στόχος της... λείας είναι να βεβαιωθούν

3,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου και να
μπουν στο Δημόσιο Ταμείο από τα ληξιπρό-
θεσμα χρέη 6 δισ. ευρώ. Στόχοι που είναι πο-
λύ πιο ψηλοί από τους περσινούς. 

Από τα 179,4 δισ. ευρώ
δάνεια, τα 146,6 δισ. ευρώ

δεν εξυπηρετούνται!
-Που έχουν πάρει τα νοικοκυριά

- Εκβιάζουν με την καταβολή της δόσης 

Ρήγμα ανοίγει 
στη ΝΔ 

το Σκοπιανό
= Σαμαράς και μακεδόνες
βουλευτές προειδοποιούν
ότι δεν θα ψηφίσουν 
ονομασία με τη λέξη «Μακεδονία»

Τι ακριβώς διαπραγματεύεται
η κυβέρνηση με Σκόπια 
και Τίρανα;

Απόλυτο σκοτάδι

Τέλος οι απεργίες, λέει ο Μητσοτάκης!
=Θα γίνονται τα… Σαββατοκύριακα και τις νύχτες

Στο ιδρυτικό συνέδριο θα φανούν οι προοπτικές που έχει

óåë. 8

= «Αν θέλουν τα Σκόπια να έχουν προοπτική, πρέπει να συμμορφωθούν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
και στην Ιστορία, διαφορετικά παραμένουν εκεί», διεμήνυσε από τα Ιωάννινα ο κ. Παυλόπουλος 

Μπορεί να αγνοήσει 
τις θέσεις του η κυβέρνηση; 

Μια και αυξάνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις
των αφεντικών μας – «θεσμών» προς τις τράπε-

ζες να ξεκαθαρίσουν το χαρτοφυλάκιό τους στο πλαί-
σιο των stress tests, ώστε να είναι γνωστή η καθαρή
θέση τους και να φανεί αν χρειάζονται ανακεφαλαι-
οποίηση, να σημειώσουμε ότι τα δάνεια των νοικοκυ-
ριών, και τα καταναλωτικά μαζί, ανέρχονται σε 115,3
δισ. ευρώ. Και μαζί με τα στεγαστικά, που είναι 64,1 δισ.
ευρώ (εκ των οποίων τα μη εξυπηρετούμενα είναι 48,9
δισ. ευρώ), φθάνουν συνολικά στα 179,4 δισ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά: Από τα 89,7 δισ. ευρώ που είναι τα

δάνεια των νοικοκυριών τα 41,4 δισ. ευρώ είναι μη
εξυπηρετούμενα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90
ημερών και πλέον αβέβαιης είσπραξης και τα 31,8 δισ.
ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε καθυστέρηση άνω
των 90 ημερών. Ήτοι, το σύνολο των μη εξυπηρετού-
μενων ανέρχεται σε 73,2 δισ. ευρώ. 
•Από τα 25,6 δισ. ευρώ καταναλωτικά δάνεια τα 13,6

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 18

Τελικά, τι θα μείνει 
ακατάσχετο;
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Διαπραγματεύσεις για 
το μέλλον του «Έθνους»

= Ανησυχητικά μηνύματα για 
ξεθώριασμα των «κόκκινων γραμμών»

óåë. 8

Τσουνάμι λουκέτων απειλεί 
μικρές εταιρείες, διανομείς 
και πρατήρια καυσίμων!

Ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ 
Στάθης Τσοτσορός χτυπάει την καμπάνα

óåë. 13

=ΔΑΚΕ: Αν ονειρεύεται να μας καταργήσει, 
θα μείνει με το όνειρο…

Πολυγλωσσία βασιλεύει 
στον φορέα της Κεντροαριστεράς
=Δεν υπάρχει ομογενοποίηση – Ο καθένας λειτουργεί
για την πάρτη του και κρατάνε αποστάσεις μεταξύ τους!
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