Ψάχνει για αποστάτες – Πάει να στήσει κάλπες τον Νοέμβριο…

Στο 17% με 22% θα πρέπει να μειωθούν μέχρι το 2022

Τα ρέστα του
Πέφτει μαχαίρι
παίζει ο Ζάεφ στα «κόκκινα» δάνεια

ÓÅË. 11

Κατοχύρωσε «Μακεδονική γλώσσα» και «Μακεδονική ταυτότητα» με την… αφωνία της ελληνικής κυβέρνησης

ÓÅË. 6

- Προβλέπονται γενναίες ρυθμίσεις και διαγραφές αλλά και πλειστηριασμοί
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Όπου και να κοιτάξεις, βλέπεις μια Ελλάδα πληγωμένη...
= Όταν μπορούμε όλοι μαζί να τα αλλάξουμε όλα... Στο χέρι μας είναι – Οι ξένοι μόνο για να αρπάζουν... προσφέρονται και με τα δανεικά μάς έχουν αιχμάλωτούς τους
ρχεται κάποια στιγμή που φτάΈ
νεις στο σημείο, κοιτάζοντας
προς τα πίσω αλλά και προς το αύ-

λειωμό. Εσύ, όμως, δεν σταματάς να
παλεύεις, όπως σε όλες τις μαύρες
στιγμές της Ιστορίας μας έκανε ο Έλληνας, που συνεχίζει να είναι παντού παρών. Όπως κάνει και τώρα, ακόμη κι αν οι
μπροστάρηδες σε όλους τους χώρους δεν
τον εμπνέουν, δεν τον στηρίζουν και ενδιαφέρονται μόνο για την επιβίωση της δικής

ÑÑÁËÅÁ
ÈÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

ριο, που είναι πολύ θολό, να πεις
δεν πάει άλλο... Και όχι μόνο γιατί η επιβίωση
η δική σου και φυσικά της οικογένειάς σου
έχει γίνει πολύ δύσκολη. Τίποτε πια δεν είναι δεδομένο και οι στερήσεις δεν έχουν τε-

τους καρέκλας. Όπου και να κοιτάξεις γύρω
σου, πλάι σου, όπου φτάνει το μάτι σου, αυτό που βλέπεις σε ανησυχεί, σε τρομάζει. Αντικρίζεις την Ελλάδα σου βαριά πληγωμένη. Σε όλα τα μέτωπα. Με πρώτα τα εθνικά.
Με όλους, ακόμη και τους «μικρούς», να αμφισβητούν αυτά που με αγώνες σκληρούς
έχεις κατοχυρώσει εδώ και αιώνες, να αμ-

φισβητούν την ελληνική σου ταυτότητα. Να
σου λένε ότι αυτά που έχεις δεν είναι δικά
σου, είναι δικά τους. Και το χειρότερο είναι
να βλέπεις τους συμμάχους σου, που πολέμησες δίπλα τους, που πάντα ήσουν μαζί τους,
να στηρίζουν τον «κλέφτη» της Ιστορίας
σου, τον «κλέφτη» της γης σου της ποτιÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

ΔΙΧΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Πού το πάει ο Ν. Φίλης – Άγρια επίθεση εφ’ όλης της ύλης κατά Τσίπρα
Να κάτσουν
να τα βρουν
Βαρθολομαίος
και Ιερώνυμος
= Δεν τους φταίει η Εκκλησία,
να την κάνουν μπάχαλο...

= Ο πρωθυπουργός θέλει τον Μάιο, οι άλλοι (Δραγασάκης κ.λπ.) προτείνουν τον Οκτώβρη
= Τα… δολώματα-δώρα που θα φέρουν ψήφους
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 10

Τουρκικό «Ναι»
στις Πρέσπες...

O υπουργός... Παιδείας Κ. Γαβρόγλου

Μετά τα Αρχαία και την Ιστορία,
ξηλώνει και τα Θρησκευτικά!

Ό

λα τα είχαμε, το μόνο που μας έλειπε ήταν ο
τσακωμός του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο. Τσακωμός που υπέβοσκε εδώ και καιρό και
βγήκε τώρα στον αέρα, με αφορμή την απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει
το Φανάρι στη διαμάχη του με την Εκκλησία της
Ελλάδος για τον Ναό του κληροδοτήματος Προμπονά. Αλλά και λόγω άλλων παρεμβάσεων του
Οικουμενικού Πατριαρχείου στα... χωράφια της
Αρχιεπισκοπής, όπως η εκλογή Μητροπολιτών
που πρόσκεινται στο Φανάρι.
Δεν μένουν, όμως, στις προστριβές αυτές, που
σίγουρα δεν συμβαίνουν για πρώτη φορά, αφού

= Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει τα νέα Προγράμματα Σπουδών που θέλει
να επιβάλει ο υπουργός γιατί είναι αντισυνταγματικά και οδηγούν σε προσηλυτισμό

Δ

εν εκπλήσσει κανέναν ο υπουργός
Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου με τις προθέσεις του. Είχε ήδη
δώσει δείγματα του... έργου του. Ό,τι δεν
συμφωνεί με τις πολιτικές ιδεοληψίες
του και την κομματική... φιλοσοφική του
ταυτότητα, παίρνει τον γκασμά και το
γκρεμίζει.
Ήδη, πριν από έναν μήνα έβαλε στο στόχαστρο το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.
Τον ενοχλούσε η διδασκαλία της «Αντιγόνης» του Σοφοκλέους και έβγαλε φετφά
για κατάργηση του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας από
το Πρόγραμμα του Λυκείου, γράφοντας στα
παλιά του τα παπούτσια την ανακοίνωση της
Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, σύμφωνα με την οποία: «Ελληνικό σχολείο χωρίς
τον Θουκυδίδου “Περικλέους Επιτάφιο” και
χωρίς την “Αντιγόνη” του Σοφοκλή είναι
σχολείο με δυσαναπλήρωτο έλλειμμα παιδείας, χωρίς ουσιαστική αγωγή δημοκρατίας, χωρίς μαθητεία στην αντίσταση απέναντι στις αυθαιρεσίες της εκάστοτε εξουσίας
και χωρίς ανάδειξη, ως υπέρτατης αξίας,
της αγάπης». Στη συνέχεια μπήκε η Ιστορία
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Παυλόπουλος:

Απαράγραφες
οι γερμανικές
αποζημιώσεις
4ΣΕΛ. 4

Αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες
για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
= Και γίνεται πιο γρήγορη η ένταξη επιχειρήσεων
και ελεύθερων επαγγελματιών που είναι στο κόκκινο
Αυτός είναι ο απολογισμός του έργου
των... σωτήρων μας στα 10 χρόνια

«Δώρο» στα Μνημόνια
102,5 δισ. ευρώ

προστά σε σοβαρά διλήμματα βρίσκεται πλέον το
Μ
ΚΙΝΑΛ, καθώς φουντώνει η συ-

4ΣΕΛ. 11

Η αλήθεια για τις συντάξεις
4ΣΕΛ. 12

Για το κραχ στο Χρηματιστήριο γράφουν οι:
• Κώστας Μελάς
Η κατάσταση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ....(ΣΕΛ.11)
• John Galt
Οικονομικοί κανόνες και ανυπακοή ...................... (ΣΕΛ.8)
• Νίκος Στραβελάκης
Η κρίση παραμένει εδώ ....................................... (ΣΕΛ.10)

ó. 13

40

• Γεράσιμος Ποταμιάνος
Τι κρύβεται πίσω από το τραπεζικό κραχ ............. (ΣΕΛ.12)
ÄéáâÜóôå óôéò

στο στόχαστρο και ξεκίνησε η αποδόμησή
της. Και ξαφνικά ο κ. Γαβρόγλου ανακάλυψε ότι για τα Μνημόνια, τις άγριες περικοπές των συντάξεων, τη ληστρική υπερφο-

ρολόγηση, την αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών, τα λουκέτα και τους πλειστηριασμούς φταίνε και τα Θρησκευτικά. Και
αποφάσισε το γκρέμισμά τους, επιβάλλοντας στα σχολεία τα νέα, πολυθρησκειακά
Προγράμματα Σπουδών.
Η αντίδραση ήταν άμεση. Η Πανελλήνια
Ένωση Θεολόγων κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν την ύλη του προηγούμενου Προγράμματος και τα βιβλία του
(2003-2006), με τον υπουργό κ. Γαβρόγλου
να απειλεί με πειθαρχικές διώξεις! Μια αριστερή κυβέρνηση...
Όταν, μάλιστα, οι πρόσφατες αποφάσεις
660/2018 και 926/2018 της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ τα εν λόγω Προγράμματα επειδή εισάγουν στα σχολεία μάθημα Θρησκευτικών αντιορθόδοξο και αντισυνταγματικό
αλλά και, όπως σημειώνουν με έμφαση οι
εν λόγω αποφάσεις, «οδηγούν σε προσηλυτισμό».
Τις αποφάσεις αυτές αρνήθηκε να τις
εφαρμόσει ο υπουργός Παιδείας και συνεχίζει να απειλεί με διώξεις τους καθηγητές,
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Τρώγονται μεταξύ τους στο ΚΙΝΑΛ!

= Είναι ο τζίρος που χάθηκε από την αγορά

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σ

ζήτηση και η αντιπαράθεση στο
εσωτερικό για την επόμενη μέρα των εκλογών. Αν, δηλαδή,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει
αυτοδυναμία, θα συμπράξει με
τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή θα πάει απέναντι, σε ένα
ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο, πλησιάζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το όλο θέμα είναι αγκάθι, καθώς η κ. Γεννηματά, που κινείται στη λογική ενός διμέτωπου
τόσο κόντρα στη ΝΔ όσο και
κόντρα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αφενός δέχεται ει-

= Με ποιον θα πάνε μετά τις εκλογές
σηγήσεις από επώνυμα στελέχη να προσεγγίσει προσεκτικά
τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη,
επισημαίνοντας μάλιστα ότι σε
περίπτωση κυβερνητικής συνεργασίας, υπό τις παρούσες
συνθήκες, θα πάρει πόντους το
ΚΙΝΑΛ. Αφετέρου, άλλα επώνυμα στελέχη επιμένουν ότι από
τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσει το
τοπίο αναφορικά με τη ΝΔ, ότι
δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει
σύμπλευση και κυβερνητική συνεργασία, ιδιαίτερα με την αμιγώς νεοφιλελεύθερη ηγεσία
της υπό τον Κυριάκο Μητσοτά-

κη. «Μια νέα απόπειρα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ ισοδυναμεί
με οριστική και αμετάκλητη εξαφάνιση των εναπομεινασών δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ από τον πολιτικό χάρτη», επισημαίνουν τα
ίδια στελέχη και τονίζουν ότι οι
ψηφοφόροι, η εκλογική και κοινωνική βάση τού άλλοτε κραταιού ΠΑΣΟΚ έχει πάει «δανεική» στον ΣΥΡΙΖΑ και ο νέος
φορέας της Κεντροαριστεράς
πρέπει να επανασυσπειρώσει,
πολιτικά και εκλογικά, κατ’ αρχάς, έστω ένα μέρος αυτών των
δυνάμεων. Οι διαφορετικές αυ-

Καρφώνει
Κοτζιά, Τσίπρα
και Μητσοτάκη
ο Ζόραν Ζάεφ
= Στο Σούνιο είχε δεχθεί την ονομασία
«Μακεδονία του Ίλιντεν» ο υπ. Εξωτερικών
4ΣΕΛ. 6

Οι παραλογισμοί
των Σκοπίων και η σημασία
της Συμφωνίας των Πρεσπών
Ôïõ ×Ñ. È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ

óåë. 6

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Θα παραλάβουμε
καμένη γη…
= Λένε κορυφαία στελέχη της ΝΔ

Χαμένη η Κρήτη
για τον Κυριάκο
= Παντού προηγείται
ο ΣΥΡΙΖΑ!

Τρίζει η καρέκλα της…
τές προσεγγίσεις πήραν ιδιαίτερες διαστάσεις στην πρόσφατη
συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Γραμματείας του ΚΙΝΑΛ, με τον
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Νέο χτύπημα στον Τύπο η κατάργηση των κρατικών δημοσιεύσεων!

Θα σωζόταν με ακόμη έξι μήνες Alpha - Star, ANT1 - Nova και στη μέση ο ΣΚΑΪ
διαφήμισης το Mega, αν… Η ώρα της αλήθειας για το μαύρο στην ΕΡΤ, που πλήγωσε τη χώρα

ημαία υπέρ της Συμφωνίας των
Πρεσπών σήκωσε η Άγκυρα. Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για τη συμφωνία, που δεν
ήταν θετικό, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε:
«Ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η ΕΕ δεν
πρέπει να κάνουν βήμα πίσω στο ζήτημα της συνεργασίας με τη “Μακεδονία”».
Αυτά για εκείνους που ισχυρίζονται, με πρώτους τους κυβερνητικούς, ότι εξυπηρετεί τα ελληνικά
συμφέροντα η Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία στηρίζει απόλυτα η
Τουρκία. Ο έχων απλό μυαλό το αντιλαμβάνεται με την πρώτη ανάγνωση.

Συνδικαλιστικά «μαχαίρια»
στον ΕΔΟΕΑΠ

= Πληρώνει η Σπυράκη τις συναντήσεις της
με τον σκοπιανό πρωθυπουργό 4ΣΕΛ. 8

Στον τοίχο η κυβέρνηση
για τα κονδύλια για το Προσφυγικό
4ΣΕΛ. 7

Έτοιμα τα πορίσματα μετά από 13 μήνες…

Στον πλοίαρχο του «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ»
ρίχνουν τις ευθύνες για το ναυάγιο
οι εμπειρογνώμονες
4ΣΕΛ. 12

