Κατηγορηματικό «ΟΧΙ» του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος

Προεκλογικό... δώρο η ρύθμιση – Θα ισχύσει μόνο για έναν χρόνο...

Στην «πυρά» η Συμφωνία Με το σταγονόμετρο η προστασία
της πρώτης κατοικίας
Τσίπρα – Ιερώνυμου

ÓÅË. 10

ÓÅË. 7

=Οι τράπεζες επέβαλαν τους όρους τους – Ακάλυπτη μένει από 1η Μαρτίου
η α’ κατοικία, αποκαλύπτει η ΕΚΠΟΙΖΩ (Ένωση Καταναλωτών)

•

Μας χρυσώνουν το χάπι, λέει ο Ιερός Σύνδεσμος
Κληρικών και προειδοποιεί ότι έχουμε 12.000 άμβωνες
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Ε, ρε, λεφτά που θα έπεφταν αν είχαμε κάθε μήνα εκλογές
Τ

ελικά, ευλογία Θεού θα ήταν αν
Εκλογές με το... τσουβάλι έρχοÅÁ νται –σε τέσσερις κάλπες, πρώτη και
είχαμε κάθε μήνα εκλογές. Θα ÈÁÑÑÁË
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ήταν γεμάτες οι τσέπες των μη προδεύτερη Κυριακή για τους δήμους
νομιούχων. Αν και κάπου θα εικαι τις περιφέρειες, μία για τις ευρωεκλογές
σχωρούσαν και προνομιούχοι, αυτοί που και μία για τις εθνικές– και αρχίστε να μεγνωρίζουν καλά τα μονοπάτια της εξουσίας τράτε τα... δώρα / προσφορές της εξουσίας:
= Επίδομα ενοικίου από 70 μέχρι 210 ευκαι καταφέρνουν πάντα να είναι παρόντες
στη διανομή του μόσχου του σιτευτού.
ρώ για 260.000 νοικοκυριά (το σύνολο των

Μας δουλεύουν
οι τράπεζες
= Ότι δεν ξέρουν τους κακοπληρωτές,
για να μην υπάρχουν «νόμοι Κατσέλη»,
που δίνουν ανάσα στους μη έχοντες
ρήκαν τη δικαιολογία οι τράπεζες: Οι κακοΒ
πληρωτές είναι οι κερδισμένοι από τις ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια, καθώς εκμεταλλεύονται τον «νόμο Κατσέλη» για να έχουν προστασία
οι μεζονέτες και οι βίλες τους. Και με αυτό το επιχείρημα έχουν φαγωθεί οι τραπεζίτες να ξηλωθεί
ο νόμος αυτός, που έχει προσφέρει λύτρωση σε
χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία για πάρα πολύ καιρό ζούσαν με την αγωνία ότι οι τράπεζες θα τους
πάρουν το σπίτι που με θυσίες κατάφεραν να αποκτήσουν.
Λες και δεν ξέρουν οι τράπεζες ποιοι είναι οι
κακοπληρωτές. Ποιοι έχουν πάρει έναν σωρό θαλασσοδάνεια και πίνουν και γλεντάνε εις υγείαν
των κορόιδων, που μόνιμα είναι στη γωνία και
πάντα πληρώνουν τον λογαριασμό.
Ένα κουμπί να πατήσουν οι τραπεζίτες, στο άψε
– σβήσε έχουν μπροστά τους σεντόνια χαρτί με
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Δεν αποκλείει εκλογές
τον Οκτώβριο ο Μητσοτάκης
= Στόχος του, να μετατρέψει
τις ευρωεκλογές σε εθνικές

Γκρίνιες στη ΝΔ έφεραν
οι υποψήφιοι για τις ευρωεκλογές
4ΣΕΛ. 8

Μιχάλης Σάλλας:

Να τι πρέπει να γίνει
για τα «κόκκινα» δάνεια

= 120 δισ. ευρώ χάθηκαν
από τις τράπεζες τα χρόνια της κρίσης
4ΣΕΛ. 10

Κόκκινο πανί υπουργοί
και βουλευτές στη Βόρεια Ελλάδα
4ΣΕΛ. 12

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Μπορούμε μαζί με τους εθελοντές
να αναστηλώσουμε τον ΕΕΣ
Του Dr ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ................................ Σελ. 5

Ποιος εξασφαλίζει την οικονομική μας ανάπτυξη;
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ................................................. Σελ. 5

Η Ελλάδα όαση σταθερότητας
σε μια ευαίσθητη γεωπολιτική περιοχή
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ................................... Σελ. 6

Η Άγκυρα χρησιμοποιεί την κατευναστική πολιτική
ως προπέτασμα για να αποτρέψει ελληνική αντίδραση
στα τετελεσμένα γεγονότα που επιχειρεί
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ......................................... Σελ. 7

Ο «Λουδοβίκος των Σφακίων» (Πολάκης)
και ο «Φίλιππος ο Β’ της Ορλεάνης» (Στουρνάρας) –
Μια ιστορική αναλογία
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ........................................ Σελ. 8

Η απειλή της παραγωγικής υποβάθμισης
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ............................. Σελ. 11

Η αλβανική κρίση οδηγεί σε γεωπολιτικές αλλαγές
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ ................................... Σελ. 12

«Δεξιότερα, Κουροπάτκιν» και τα τρία κακά της μοίρας μας
ó. 13, 14

08

Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ ................................... Σελ. 14

ÄéáâÜóôå óôéò

Μοιράσθηκαν
τα ιμάτια του Mega

νοικοκυριών είναι 1.103.875), με συνολικό
ετήσιο προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ.
= Επιδότηση στεγαστικού δανείου, στο
νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.
= Μείωση κατά 177 εκατ. ευρώ των ασφαλιστικών εισφορών για επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

= Ρύθμιση σε πολλές δόσεις των χρεών
4.000.000 φορολογουμένων στην Εφορία,
στα ασφαλιστικά ταμεία, στους δήμους, στη
ΔΕΗ, σε τράπεζες, σε όποιον τελικά υπάρχουν χρέη, ακόμη και στο... μεγάλο μπακάλικο.
= Και από κοντά, όλο και κάποιες χιλιάÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Τι συζητούν πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μαξίμου

ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
τον Οκτώβριο ο Τσίπρας

= Για να διορίσει την ηγεσία της Δικαιοσύνης και τον Επίτροπο
= Και για να αλλάξει το κλίμα με παροχές και μεταγραφές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
óôη óåëίδα 8

Το μόνο που θα καταφέρουν είναι να γυρίσουν όλα στα στρώματα, προς μεγάλη χαρά των κλεφτών

Στο σκαμνί και οι θυρίδες!

Απίστευτο
αλλά αληθινό
=Οι υπάλληλοι
που μετατίθενται σε άλλη
υπηρεσία θα παίρνουν μαζί
τους την καρέκλα τους,
το γραφείο τους
και το τηλέφωνό τους!
υμβαίνει όχι σε κάποια τριτοκοΣ
σμική χώρα αλλά εδώ, στην Ελλάδα, στην Αθήνα για την ακρίβεια.

=Η Εφορία θα ψάχνει ακόμη
και τα οικογενειακά κειμήλια

Με απόφαση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, όσοι υπάλληλοι μετακινούνται
από υπηρεσία σε υπηρεσία θα παίρνουν μαζί τους –ακούστε, ακούστε–
το γραφείο τους, την καρέκλα τους,
ακόμη και το τηλέφωνο που χρησιμοποιούν! Κι αν η υπηρεσία στην

ια αδιανόητη απόφαση, χωρίς ίχνος λογικής, πήρε η κυβέρνηση και την υλοποιεί η αρμόδια υφυΜ
πουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου: Να ανοί-

ξουν σε... ελεύθερη θέα οι τραπεζικές θυρίδες και να
είναι στη διάθεση της Εφορίας – κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα.
Θύμα θα είναι οι ίδιες οι θυρίδες, που θα αδειάσουν,
όχι γιατί ο κάτοχος κρύβει μίζες και αδήλωτα χρήματα, αλλά γιατί στο εξής θα πρέπει να δίνει εξηγήσεις,
π.χ., για τις μετοχές που έχει μέσα, για τα οικογενειακά κειμήλια, για τα κοσμήματα προσφιλών του προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή, όπως ακριβά ρολόγια κ.ά., ίσως και για κάποια χρήματα που έχει για
ώρα ανάγκης. Και δεν θα υπάρχει καμία εμπιστοσύνη
από δω και πέρα, με το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή μια
άλλη κυβέρνηση θα πάρει τη σκυτάλη και θα την πάει παραπέρα, π.χ., θα φορολογήσει και τα χρυσαφικά
συγγενικών προσώπων που έχουν πεθάνει, για να σωθεί η πατρίς...
Πάνω από όλα, όμως, είναι το κλίμα που δημιουργείται, «θα μου τα πάρουν, πρέπει να τρέξω να προλάβω, να τα φυλάξω στο σπίτι, κάτω από το στρώμα,
να ανοίξω έναν λάκκο στον κήπο, να τα σώσω». Και
αυτό το κλίμα θα μεταφερθεί και στις καταθέσεις, με

Συμβαίνει στον ΕΦΚΑ
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Με αφορμή το δάνειο 100.000 ευρώ
και την κόντρα του με τον Στουρνάρα

τους πολίτες να μην εμπιστεύονται πλέον τις τράπεζες.
Πάρθηκε αυτό το μέτρο, που έγινε
πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες,
πρώτη είδηση στα κανάλια, και από την
κυβέρνηση δεν ειπώθηκε λέξη για τον
λόγο για τον οποίο πρέπει να βάλει χέρι στις θυρίδες, να τις... φακελώσει.
Για να είμαστε δίκαιοι, η υφυπουρ-

γός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου έδωσε την εξήγηση ότι τα στοιχεία που θα εντοπισθούν θα αξιοποιηθούν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για
τον πιο... αποτελεσματικό έλεγχο της
αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας και του μαύρου χρήματος αλλά και για... ταχύτερες και αποτελεÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Μπορούν, άραγε, οι Έλληνες να ορθοδρομήσουν;
Ιστορία, έτσι απλά, αναφέρεται στη γνώση, κυρίως, της ιστορίας της ανθρωΗ
πότητας, μελετά και καταγράφει τις αν-

του χωρίς κριτική εξέταση των πηγών προς
την ιδιαίτερη ιδεολογία που πρεσβεύει. Τα
ιδεολογήματα αυτά είναι αβάσιμα γιατί δεν
θρώπινες πράξεις, επιζητώντας να τις στηρίζονται στις συγκεκριμένες πηγές, αλλά επιπλέον αγνοούν γενικότερα την
παρουσιάσει σε ομαδικά αποτελέιστορική εξέλιξη των γεγονότων. Θα
σματα. Για να γίνει σωστά αυτό, πρέχρησιμοποιήσω ανωνύμως πέντε
πει ο ιστορικός να γνωρίζει τις πηπαραδείγματα για την άποψή μου
γές, να είναι σε θέση να τις αξιολογήσει
αυτή:
κριτικά, χρησιμοποιώντας την κρί1. Καθηγητής της Νεότερης Ιστοση του για τα γεγονότα στα οποία
αναφέρονται. Με τη διαδικασία αυρίας στο ΕΚΠΑ, τόσο στα γραπτά
Ôïõ
τή προκύπτει μια αποδεκτή comτου όσο και στις προφορικές του
munis opinio για τα ιστορικά γεγο- NΙΚΟΛΑΟΥ δηλώσεις, αποδεικνύεται ότι δεν
ΚΟΝΟΜΗ
νότα του παρελθόντος.
έχει σχέση με την καλώς εννοούτης Ακαδημίας
Στον κλάδο της νεότερης ιστορίας
μενη ιστοριογραφία. Π.χ., αναΑθηνών
της Ελλάδας, ωστόσο, τελευταία, δυφέρθηκε στη γενοκτονία της Άλωστυχώς, δεν επικράτησε η καθιεσης της Τριπόλεως, που διέπραξαν
ρωμένη αυτή μέθοδος. Αντί ο ιστορικός να οι Έλληνες, αγνοώντας την ακριβή έννοια
μελετά τα γεγονότα με την περιρρέουσα του όρου γενοκτονία. Αρνείται επίσης ότι
ατμόσφαιρά τους και να παίρνει απέναντί ο σφαγιασμός του Μικρασιατικού Ελλητους κριτική στάση, κατευθύνει τις απόψεις νισμού του Πόντου και αλλού στη Μικρά

Ασία από τους Νεότουρκους είναι γενοκτονία. Όμως η νεότερη ελληνική ιστοριογραφία, νομίζω ορθά, καταλόγισε την
παραπάνω σφαγή ως μέρος γενοκτονίας.
Η Βουλή των Ελλήνων συζήτησε το θέμα και απεφάνθη ότι πρόκειται για γενοκτονία, γιατί οι Νεότουρκοι σκόπιμα αφάνισαν μεγάλο τμήμα του Ελληνισμού της
Μικράς Ασίας, στην προσπάθειά τους να
συγκροτήσουν ένα αμιγώς εθνικό κράτος. Όμως ο καθηγητής, χωρίς να εξηγήσει πού βασίζει την ανιστόρητη γνώμη
του, επιμένει στην άποψή του, συμπαρασύροντας και άλλους επιστήμονες της
ίδιας ιδεολογίας. Άλλος μάλιστα καθηγητής του Παντείου υποστηρίζει επιπλέον ότι οι Έλληνες στα γεγονότα του 1919
και εξής άσκησαν γενοκτονία εις βάρος
των Τούρκων.
2. Άλλος καθηγητής του ΕΚΠΑ ισχυρίÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 12

Επενδύσεις της ΕΡΤ σε πρόγραμμα και αθλητικές μεταδόσεις
Προστασία των ανηλίκων από τα… γυμνά πλάνα

Αμφισβητούν κάθε πληρωμή
Στα δικαστήρια για τον τίτλο της «Espresso» για τον ΕΔΟΕΑΠ οι καναλάρχες

Άνω - κάτω
έκανε
ο Πολάκης
κυβέρνηση
και ΣΥΡΙΖΑ!

=Μετακομίζει από τα Χανιά
στη Β΄ Αθήνας
=Κορυφαίοι υπουργοί αλλά
και βουλευτές γύρισαν
την πλάτη στον αναπληρωτή
υπουργό
4ΣΕΛ. 12
Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Η Τουρκία απειλεί

Κρίσιμες εξελίξεις
στην Κύπρο

=Τι θα κάνουν οι Αμερικανοί αν
υπάρξει εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ;
=Ισραήλ και Αίγυπτος θα αντιδράσουν;
=Ο ΟΗΕ «έχασε» το έγγραφο-βάση
για την επανέναρξη των συνομιλιών
4ΣΕΛ. 6

Φωτιά οι ομογενείς σε Αυστραλία
και ΗΠΑ για όσους ψήφισαν τις Πρέσπες
4ΣΕΛ. 4

Δυστυχώς...

Η ανεργία ζει και βασιλεύει: 34.764
χωρίς δουλειά τον Γενάρη
= 957.532 άνεργοι ψάχνουν για δουλειά
4ΣΕΛ. 11

Εδώ οι καλές δόσεις, πάρτε δόσεις...

= Για χρέη σε δήμους και ασφαλιστικά ταμεία

4ΣΕΛ. 11

