Ευρωπαίοι και Αμερικανοί τούς… ψάχνουν

Την ώρα που από τους δανειολήπτες ζητάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους...

- Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά – Διέξοδος οι εκλογές

Στο 5,5% πουλάνε
τα «κόκκινα» δάνεια
Alpha Bank και Eurobank

Άγριο παζάρι για τους 11 που χρειάζεται
ο Ζόραν Ζάεφ για να επιβιώσει...
ÓÅË. 6

ÓÅË. 11
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H ντροπή της Μόριας δεν μπορεί να συνεχίζεται...
= Το πρόβλημα δεν είναι πώς δεν θα μετατραπεί η Ελλάδα σε μόνιμη αποθήκη απελπισμένων, αλλά πώς
θα μείνουν οι πρόσφυγες στις χώρες τους, ο πλούτος των οποίων ληστεύεται από τους... μεγάλους του κόσμου

Δ

ύσκολα θα βρει κανείς άνθρωπο
σμένη κοινωνία, ο κόσμος που παÅÁ λέψαμε όλοι να φτιάξουμε; Για αυπου βλέποντας αυτές τις εικό- ÈÁÑÑÁË
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
νες δεν θα δακρύσει, δεν θα εξορτό το αύριο των παιδιών αγωνιζόγιστεί, δεν θα φωνάξει, γιατί αύμαστε; Κάθε άλλο παρά μπροστά πηγαίνουμε.
ριο μπορεί να έρθει η δική του σειρά, να Πίσω ολοταχώς. Στη ζούγκλα του... Πολιτιβρεθεί κι αυτός στη Μόρια... Δεν υπάρχει σμού... Και της ανύπαρκτης ανθρωπιάς. Εκεί,
κανείς που δεν θα πει: Αυτή είναι η πολιτι- στην «Καλύβα του μπαρμπα-Θωμά»... Σε

Σταϊνμάγερ προς Παυλόπουλο:

«Είσαι ένας πραγματικά
παθιασμένος Ευρωπαίος,
που σε δύσκολους
καιρούς για την Ελλάδα πάλεψες»

άφνιασε ακόμη και τον παραλήπτη των θεραναφορών, τον Πρόεδρο της ΔημοκραΞμών
τίας μας Προκόπη Παυλόπουλο, ο προσκεκλη-

μένος του Πρόεδρος της Γερμανίας κ. Σταϊνμάγερ
στην ομιλία του στο επίσημο δείπνο το βράδυ της
περασμένης Πέμπτης. Λόγια θερμά, που ξεπερνούν τις συνήθεις προσφωνήσεις.
Και το διαπιστώνει κανείς διαβάζοντας τα όσα
είπε, παρουσία δεκάδων προσκεκλημένων, τα
οποία παραθέτουμε παρακάτω:
«Επίτρεψέ μου να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τον
τρόπο που υπηρετείς το αξίωμα του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είσαι ένας ευφυέστατος και πολύτιμος συνομιλητής και, επειδή είναι κάτι σπάνιο πλέον, είσαι πραγματικά παθιασμένος Ευρωπαίος, ο οποίος ακόμα και στους
δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα πάλεψε διαρκώς για αυτή την Ευρώπη. Σε εκτιμώ, επίσης, γιατί γνωρίζεις και βίωσες προσωπικά ότι δεν είναι
καθόλου αυτονόητο, πόσο λίγο αυτονόητη είναι
η ίδια η Ευρώπη και ότι είχες μια συγκεκριμένη
μοίρα και έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζεις περισσότερο από κάθε άλλον τι σημαίνει
να το βιώνει κανείς σε μια χώρα ειρήνης, δημο-
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Οι εκλογές
εξαρτώνται από
τις συντάξεις…

4ΣΕΛ. 10

6 πρώην πρυτάνεις
κατά Γαβρόγλου!
= Για τις αλλαγές στη λειτουργία
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

4ΣΕΛ. 4

Δωράκι 4,8 δισ. ευρώ
στον αντιπρόεδρο του Ζάεφ...

4ΣΕΛ. 12

= Το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό

ó. 13

41

Κέντρο, που δημιουργεί το Ίδρυμα Ωνάση,
θα περιλαμβάνει σύγχρονο Παιδοκαρδιολογικό
και Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο 4ΣΕΛ. 10

ÄéáâÜóôå óôéò
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ΛΑΓΟΣ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ
Σεισμικές δονήσεις προκαλούν οι Πρέσπες…

ο Καμμένος;

ΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ

ΔΕΝ ΜΠΟΡ υνας να είπε
ο υπουργός Άμ ύς για plan B
νο
στους Αμερικα ι νέες βάσεις
κα
στο Σκοπιανό λάδα
στην Ελ

= Δεν είχε ιδέα ο Κοτζιάς, ο οποίος δήλωσε ότι την εξωτερική πολιτική την καθορίζει ο πρωθυπουργός
= Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ, βαρύ το κλίμα για τον Καμμένο
= Και όλα αυτά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 10

την ώρα που έχει προγραμματιστεί επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Μόσχα

Πού πάμε; Τελειώνουμε αν δεν χτυπήσει συναγερμός

= Από το 2010 μέχρι το 2017 γεννήθηκαν
18.073 λιγότερα παιδιά...
= Πρέπει να παρθούν μέτρα εδώ και τώρα –
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τον λόγο...
= Απειλείται η επιβίωση του Ελληνισμού
καμπάνα χτυπάει... Και μάλιστα ηχηρά. Αλλά, δυστυχώς, οι
κατέχοντες την εξουσία, όλος ο πολιτικός –και όχι μόνο–
Η
κόσμος, όλες οι τάξεις, από την πνευματική μέχρι την επιχει-

ρηματική, ο κάθε οργανωμένος χώρος, κοιμούνται τον ύπνο
τον βαθύ και αδιαφορούν για το αύριο του τόπου μας, της γης
που κληρονομήσαμε. Μιλάμε για τη συνεχή μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Και τα σημάδια στον ορίζοντα είναι μαύρα. Από το 2011, λίγο μετά την... είσοδο της Ελλάδας στα... δεσμά των Μνημονίων, με τα λουκέτα και τη φτωχοποίηση της
κάθε οικογένειας και του κάθε σπιτιού, άρχισαν ξαφνικά οι γεννήσεις να υποχωρούν. Και ο αριθμός των θανάτων να αυξάνει. Η καθοδική πορεία ξεκίνησε μετά το 2010. Τότε οι γεννή-

σεις ήταν 114.766 και οι θάνατοι 109.084. Την επόμενη χρονιά αντιστράφηκαν τα πράγματα. Οι θάνατοι ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις γεννήσεις: Ήταν 111.089 οι θάνατοι και 106.428 οι γεννήσεις. Αυξήθηκαν, δηλαδή, οι θάνατοι κατά 2.005 και μειώθηκαν οι γεννήσεις κατά
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Ο πρέσβης ε.τ. Περικλής Νεάρχου αποκαλύπτει

Πήγε να πετάξει έξω ο Τάσσος Παπαδόπουλος
από το Προεδρικό τη Διαμαντοπούλου!
= Είχε πάει ως Επίτροπος να του πει να ψηφίσει το Σχέδιο Ανάν, που αν είχε περάσει δεν
θα υπήρχε σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία – Υπέρ ήταν ο Γ. Παπανδρέου και ο Κ. Σημίτης
εν είναι καθόλου πρωτόγνωρη η... παρέλαση όλον
αυτό τον καιρό αμερικανών και
ευρωπαίων ηγετών από τα Σκόπια για να πείσουν τον κόσμο
να ψηφίσει υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Πήγε δύο
φορές η Άνγκελα Μέρκελ, ο
καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, ο υπουργός

Άμυνας των ΗΠΑ Τζέιμς Μάτις,
ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και ο...
χρόνιος διαμεσολαβητής Μάθιου Νίμιτς. Μέχρι ο Πρόεδρος
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε επιστολή στήριξης στον σκοπιανό Πρόεδρο και ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς
υποδέχθηκε στην Ουάσινγκτον

τον πρωθυπουργό
της ΠΓΔΜ Ζάεφ. Και
τα πηγαινέλα συνεχίζονται ακόμη και
τώρα, μια και δεν έπεισαν τους Σκοπιανούς.
Το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και το 2004
στην Κύπρο με το περιβόητο Σχέδιο Ανάν

(από το όνομα του Γενικού Γραμματέα του
ΟΗΕ Κόφι Ανάν, που
είχε αναλάβει να... θάψει την Κύπρο, κάνοντας τα χατίρια της
Τουρκίας), το οποίο
έπρεπε να πάρει την
έγκριση του κυπριαÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

Σφοδρή σύγκρουση, με άρωμα διαπλοκής, στην ΕΡΤ

Ζημίες 22 εκατ. ευρώ Η Digea θέλει να απαλλαγεί από τα περιφερειακά κανάλια!
για τον ΑΝΤ1 το 2017 Η νέα Τηλεοπτική Οδηγία φέρνει αύξηση διαφημίσεων

ΣτΕ: Επιτρέπονται οι χορηγίες
στις ειδήσεις του ραδιοφώνου

Βγάζουν
σε πλειστηριασμό
διαμέρισμα 53 τ.μ.!

Έλεος...

Τ

Οι θάνατοι περισσότεροι
κατά 35.948 από τις γεννήσεις!

Δ

Το Ίδρυμα
Ωνάση
σώζει παιδιά

αυτή την τραγωδία, όμως, υπάρχουν και
κερδισμένοι. Οι χώρες, οι βιομήχανοι και οι
κατασκευαστές που θέλουν φτηνά και υπάκουα χέρια, του «ό,τι διατάξεις, αφεντικό»,
για να πλουτίζουν περισσότερο, λες και θα
τα πάρουν μαζί τους στον τάφο... Αυτό συμ-

ελικά, δεν έχουν τον... Θεό τους!
Σταλιά ανθρωπιάς... δεν έχει η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Από το σπιτάκι του φτωχού ξεκινούν τους... ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για χρέη στο Δημόσιο,
που θα γίνουν από 17 Οκτωβρίου
μέχρι και 19 Δεκεμβρίου. Ανάμεσα
στα ακίνητα που βγάζουν σε πλειστηριασμό είναι και ένα διαμέρισμα
πρώτου ορόφου, 53 τ.μ., στον Άγιο
Γρηγόριο Φθιώτιδας, με τιμή πρώτης προσφοράς 36.500 ευρώ! Λες
και με αυτά τα 36.500 ευρώ θα...
σωθεί το Δημόσιο, την ώρα που οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία έχουν ξεπεράσει τα 102 δισ. ευρώ. Η αναλγησία φτάνει στο σημείο
να βγάζουν σε πλειστηριασμό μέχρι
και γραφείο πρώτου ορόφου στη
διασταύρωση της Ερμού με την πλατεία Αγ. Ασωμάτων, με πρώτη προσφορά 23.000 ευρώ! Υπάρχει και
συνέχεια της αναλγησίας:
= Διαμέρισμα τετάρτου ορόφου,
81 τ.μ., στην Αγία Μαρίνα Στυλίδας,
με τιμή πρώτης προσφοράς 55.000
ευρώ.

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Πάμε για πόλεμο…

= Ο Τσίπρας και η παρέα του δεν θα
παραδώσουν εύκολα την εξουσία, λέει
ο Μητσοτάκης
4ΣΕΛ. 8

Με το ένα πόδι εκτός ΑΝΕΛ
τρεις βουλευτές
4ΣΕΛ. 10
Ποιους κατεβάζει
για περιφερειάρχες η ΝΔ
= Σε ποιες περιφέρειες υπάρχει εμπλοκή

4ΣΕΛ. 8

Οι Περιφερειάρχες του ΚΙΝΑΛ

4ΣΕΛ. 7

Οι «γαλάζιοι» υποψήφιοι
βουλευτές της Αθήνας 4ΣΕΛ. 8

Η Ιταλία αψηφά
και προκαλεί την ΕΕ
Ôïõ ×Ñ. È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ

óåë. 6

