Απάντηση στη στήριξη που δίνουν στον Τσίπρα

Ενώ τα λεφτά υπάρχουν…

ÓÅË. 8

Σε σύγκρουση με τους
Ευρωπαίους ο Μητσοτάκης
– Ο Μοσκοβισί ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι
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Έμεινε από λογισμικό
ο ΕΦΚΑ και μπλόκαρε
η έκδοση 77.000 συντάξεων
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Βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας αντί να είμαστε
μπετόν αρμέ απέναντι στους «φίλους» δανειστές μας
= Κι έτσι χρησιμοποιούν α λα καρτ τους δικούς μας, που γίνονται όργανα των παιχνιδιών τους, και τον λογαριασμό τον πληρώνει η χώρα μας

Π

άρα πολύ χρήσιμη, και σίγουρα
και δάκρυα. Ακόμη και όποιος Έλμας χρειαζόταν, ήταν η συζήτη- ÈÁÑÑÁËÅÁ
ληνας είχε ερωτηματικά για τους λόÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ση την περασμένη Πέμπτη στη Βουγους που η πατρίδα μας έφτασε στο
λή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Προσέ- σημείο να βγει με τον δίσκο της ζητιανιάς στις
φερε όλες τις αποδείξεις για τους λόγους για αυλές των... εταίρων μας ως επαίτης, από κει
τους οποίους η Ελλάδα μπήκε στον γύρο των που νομίζαμε ότι θα έχουμε μόνιμα στο τρααιματηρών Μνημονίων, που βύθισαν στη πέζι μας τον μόσχο τον σιτευτό, έχει πλέον
φτώχεια τον ελληνικό λαό και έφεραν πόνο τις απαντήσεις μετά τον άγριο τσακωμό των

Παυλόπουλος προς Μοσκοβισί

«Χρωστάτε πολλά λεφτά
στον ελληνικό λαό»
= «Πλήρωσε ακριβά για λάθη που δεν είναι δικά του»
= «Πρέπει να αποκαταστήσουμε τις κοινωνικές βλάβες

που επέφερε η κρίση», παραδέχθηκε ο Επίτροπος της ΕΕ

δύο πρωταγωνιστών, του πρωθυπουργού και
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με ανταλλαγή φράσεων που κάποιες φορές ξεπερνούσαν και του... πεζοδρομίου. Μόνο που δεν ήρθαν στα χέρια...
Και όταν τελείωσε η παράσταση, οι πολίτες έμειναν με το αμείλικτο ερώτημα αν τούτη η χώρα έχει αύριο. Αν θα μπορέσει να ξη-

μερώσει ποτέ, αν θα φωτίσουν τον ελληνικό
ορίζοντα οι ηλιαχτίδες μιας κανονικής ζωής.
Η απάντηση είναι «ναι». Δεν είναι πιο ξύπνιοι από εμάς τους Έλληνες οι άλλοι λαοί,
αυτοί με τους οποίους καθόμαστε στο ίδιο
τραπέζι, στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει χώρα

ΠΡΟΒΑ
ΕΚΛΟΓΩΝ
ο πoλεμος στη Βουλη
Τσίπρας – Μητσοτάκης: Ο σώζων εαυτόν σωθήτω

Ύβρεις, συκοφαντίες, απειλές και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη,
με επίκεντρο τη μείωση των συντάξεων, το Σκοπιανό και τα σκάνδαλα
ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 9

ξω από τα δόντια τα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στη συνάντηση που
Έ
είχε με τον Επίτροπο της ΕΕ για τις Οικονομικές Υπο-

θέσεις Πιερ Μοσκοβισί την περασμένη Τρίτη. Ευθέως
του είπε ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να πληρώσει
όλο το κόστος για λάθη που δεν είναι δικά του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ΕΕ πρέπει να επιστρέψει στους
Έλληνες ένα μέρος από τον ακριβό λογαριασμό που
όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια έχουν καταβάλει.
Αναφερόμενος στο νέο πρόγραμμα που θα ισχύσει
από δω και πέρα, ζήτησε «εν ονόματι της Αλληλεγγύης
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Μόνιμα στη στρούγκα…

Οι τραπεζικοί «εφιάλτες»
επιστρέφουν στην Κύπρο!

óåë. 7

Έκαναν από τώρα τα βαφτίσια: «Μακεδονία»
και «Μακεδονικός Στρατός»
óåë. 6
«Μακεδονικό», Προσφυγικό – Μεταναστευτικό, σημαντικά θέματα ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ
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ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Τα… επινίκια
Ο Ιονέσκο έλεγε: «Η ουσία του θεάτρου είναι η διόγκωση. Για να ξεπεράσουμε την άχρωμη εκείνη περιοχή
που δεν είναι ούτε ζωή ούτε θέατρο,
ÃñÜöåé ï
πρέπει να υπερβάλλουμε. Να σπρώÃÅÙÑÃÉÏÓ
χνουμε τα πρόσωπα, τις ιστορίες, ακόËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
μα και τα ντεκόρ πέρα από τα όρια του
αληθινού…». Αυτήν τη συνταγή εφαρμόζει ο Τσίπρας στο πολιτικό του θέατρο του παραλόγου. Διογκώνει την αποτυχία εμφανίζοντάς την
ως… επιτυχία, πέρα φυσικά από τα όρια του αληθινού. Οι ίδιοι οι συνεταίροι του πρωθυπουργού αλλά
και ξένα δημοσιογραφικά πρακτορεία απεκάλυψαν
ότι ο Αλέξης επούλησε τη «μακεδονική ταυτότητα»
στους Σκοπιανούς πιστεύοντας στις διαβεβαιώσεις
της μαντάμ Μέρκελ ότι σε αντάλλαγμα θα μας ελαφρώσει το χρέος. Και έτσι ο πρωθυπουργός των Εξαρχείων θα μπορούσε να θριαμβολογήσει μπροστά στους
αφελείς ψηφοφόρους ότι… «βγήκαμε από τα Μνημόνια»! Πανηγύρισε μπροστά στο κομματικό του ακρο-
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= Ο Γερμανός πλουτίζει από τον Έλληνα,

Να πού οδηγούν τα Μνημόνια

Τα νοικοκυριά δεν έβαλαν τίποτα στην άκρη
• Αντίθετα, τράβηξαν από τις οικονομίες τους και από δανεισμό
• Αρνητικές οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις

Ε

ντελώς άλλη εικόνα από αυτήν
που προβάλλει η κυβέρνηση για
την οικονομία, ισχυριζόμενη ότι
έχει μπει σε πορεία ανάπτυξης,
δίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών στο εβδομαδιαίο δελτίο
του, που αποδομεί τους ισχυρισμούς
του πρωθυπουργού, με πιο αμείλικτη
επισήμανση την κατάσταση στην οποία
έχουν περιέλθει τα νοικοκυριά και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες, που όλα αυτά τα χρόνια των Μνημονίων ζουν χάρη στις οικονομίες που είχαν βάλει στην
άκρη ή από δανεικά. Ενώ δεν μπόρεσαν να βάλουν τίποτα στην άκρη. Όλα
αυτά αναφέρονται στην παράγραφοφωτιά του δελτίου του ΣΕΒ που έχει
ως εξής:
= «Τα νοικοκυριά (που περιλαμβάνουν και τους ελεύθερους επαγγελματίες), όχι μόνο δεν έβαλαν τίποτα στην άκρη, αλλά “τράβηξαν”

Σ
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και 13,7 δισ. ευρώ από τις οικονομίες τους (και ενδεχομένως από δανεισμό), για να επενδύσουν 5,4 δισ.
ευρώ και να “ρίξουν” τα υπόλοιπα

8,3 δισ. ευρώ στην κατανάλωση, ξοδεύοντας περισσότερα από ό,τι τους
επέτρεπε το διαθέσιμο εισόδημά
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= Αλλάζουν τον χάρτη της Β΄ Αθήνας και της Αττικής για να ευνοηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ
= Όλα τα κόμματα κατά της απλής αναλογικής

Ε

που αγοράζει γερμανικά προϊόντα

το 20,1% βρίσκεται η ανεργία στην Ελλάδα,
την ώρα που στην Ευρωζώνη τον Μάιο ήταν
μόλις 8,4%, το ίδιο ακριβώς ποσοστό που ήταν
και τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat. Μάλιστα, ο αριθμός των ανέργων στην
Ευρωζώνη μειώθηκε στα 13.660.000 άτομα.
Η μεγαλύτερη ανεργία καταγράφεται στη
χώρα μας με 20,1% και στην Ισπανία με 15,8%.
Και η χαμηλότερη στη Γερμανία, όπου είναι στο
3,4%. Τούτων δοθέντων, το ερώτημα που αβίαστα προκύπτει είναι πώς μπορεί να γίνεται λόγος για ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινή
Ευρωζώνη όταν οι μεγάλες χώρες, με τις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, παράγουν με
πολύ χαμηλό κόστος προϊόντα μεγάλης ζήτησης και έτσι απομυζούν το διαθέσιμο εισόδημα του έλληνα πολίτη και γενικά των πολιτών

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Μαγειρέματα με τον «Κλεισθένη»
ν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από
κόμματα και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξεκινάει αύριο στη Βουλή η συζήτηση για το νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι», που προβλέπει την κατάτμηση
των μεγάλων εκλογικών περιφερειών
και την καθιέρωση της απλής αναλογικής στις εκλογές για τις περιφέρειες
και τους δήμους.
Η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση είναι ότι με τις ρυθμίσεις που προωθεί δεν έχει στόχο την ενίσχυση των
δημοκρατικών διαδικασιών, αλλά πρό-

Ιδού η ισότητα
στην Ευρωζώνη...

κειται για μαγειρέματα με απώτερο σκοπό να ευνοηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υποψήφιοί του στις επόμενες εκλογές. Κάτι που προκύπτει ως συμπέρασμα από
το γεγονός ότι μεταφέρονται σε βόρεια
και νότια προάστια δήμοι στους οποίους το 2015 είχε εκλεγεί πρώτο το κυβερνών κόμμα.
Πιο συγκεκριμένα, εντάσσει στα βόρεια προάστια, όπου υπερτερεί η Νέα
Δημοκρατία, τους Δήμους Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και Γαλατσίου,
όπου το 2015 είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, στα νότια προάστια, όπου επικράτησε η ΝΔ, μεταφέρονται οι Δήμοι
Ηλιούπολης, Καισαριανής, Βύρωνα
κ.ά., όπου πρώτευσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα
σχεδόν τα πολιτικά κόμματα έχουν ταχθεί κατά της κατάτμησης των δύο
μεγάλων περιφερειών (Β΄ Αθηνών,
Αττικής), καθώς, όπως σημειώνουν,
αποσκοπεί στο να ανακόψει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και να πλήξει τα
άλλα κόμματα, ιδίως τα μικρότερα.
Την ίδια στιγμή, κατά της απλής αναÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 10

Πάνω από 3 εκατ. ευρώ η πώληση του Μελωδία

Πλήρης έλεγχος Κερδοφόρος η Digea, μείωσε και τον δανεισμό της!
στις κυκλοφορίες Έτοιμη η Plus Productions για τη «συγκατοίκηση» Alpha – Star

Αίτηση πτώχευσης
από την ΑΕΠΙ

Κεραυνοί της Εκκλησίας
κατά της κυβέρνησης
=Ποιοι θέλουν να βάλουν χέρι στο Ίδρυμα
της Παναγίας της Τήνου

óåë. 12

Μητροπολίτης Μεσογαίας:

Δεν μπορεί η Εκκλησία να μην
έχει λόγο στα εθνικά θέματα
=Η Ιστορία της Μακεδονίας ποιους ακολουθεί;
Τους Σλάβους ή εμάς; διερωτάται

óåë. 10

Ξεκάθαρες αποστάσεις
από ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ

Φώφη: Προχωράμε
μόνοι μας...
=Κερδίζει πόντους στις δημοσκοπήσεις
óåë. 8

Για τη σωτηρία του
παλεύει ο Καμμένος
=Οργή στο Μαξίμου για το κλίμα
αποσταθεροποίησης της
κυβέρνησης που προκαλεί

óåë. 9

Κυνηγούν 1.216.873 που χρωστάνε
31,8 δισ. σε ασφαλιστικά ταμεία
=Ένας στους δύο είναι θύμα της κρίσης!
óåë. 11

