Τον Γενάρη ξεκινάει η διαδικασία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

ÓÅË. 10

«Σωσίβιο» οι 151, εκτός απροόπτου…
- Μακραίνει ο κατάλογος των υποψηφίων
- Θέλει… αριστερό Πρόεδρο ο πρωθυπουργός

Καταγγέλλει τον πρωθυπουργό για αχαριστία

ÓÅË. 10

Έξαλλος ο Σαμαράς
με τον Μητσοτάκη,
ότι τον κορόιδεψε
= Από την αρχή τον είχε αποκλείσει από τη θέση του αντιπροέδρου της Κομισιόν
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ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Έμειναν στα λόγια οι... απειλές κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών
= Επιβεβαιώνεται καθημερινά ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, που είχε πει:
«Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε»...

Σ

ε αυτήν τη χώρα που ζούμε, για
Όταν την καταψηφίζει, είναι αχάόλα τελικά φταίει ο λαός, οι έλ- ÈÁÑÑÁËÅÁ ριστος, δεν καταλαβαίνει ποιο είναι
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ληνες πολίτες... Αυτό είναι το μόνιτο συμφέρον της Ελλάδας, σταυμο... ρεφρέν των πολιτικών μας. Με
ρώνει εκείνον που θα του κάνει το ρουσφέπρώτη την εκάστοτε κυβέρνηση, όποια φα- τι, που θα τον διορίσει στο Δημόσιο για να
νέλα κι αν φοράει. Όταν την ψηφίζει, είναι ο περνάει «ζωή και κότα»...
υπερήφανος λαός. «Μεγάλη η χάρη σου», λέΔεν θα αμφισβητήσουμε ότι συμβαίνει και
νε οι νικητές και ο λαός πετάει στα ουράνια... αυτό στην επιλογή του ψηφοδελτίου. Ο ηθι-

Εκεί φτάσαμε;

Για 2.000.000 ευρώ πουλάμε
την ελληνική υπηκοότητα!
Δεν το χωράει ο νους του Έλληνα.
Να βγάζει στο σφυρί ελληνική κυβέρνηση την
ελληνική υπηκοότητα. Άντε να ανεχθείς την άδεια
παραμονής, τη λεγόμενη «χρυσή βίζα», για κάποια χρόνια (πέντε χρόνια) σε πολίτες τρίτων χωρών ως... δόλωμα για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 250.000
ευρώ. Πρόσφατα, μάλιστα, με τον νόμο 4605/2019
η «χρυσή βίζα» χορηγείται και σε εκείνους που
επενδύουν σε μετοχές και ομόλογα.
Τώρα, με νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, θα... χορηγείται η ελληνική υπηκοότητα σε
πολίτη τρίτης χώρας που αποκτά, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην
Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.
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Αλλάζει
προφίλ
ο Κυριάκος
= Θα το παίξει
συναινετικός για να
«καταλάβει» τον χώρο
του Κέντρου
4ΣΕΛ. 10

Οργή στους Καραμανλικούς

«Διέγραψε» τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή ο Μητσοτάκης
= Και αγκάλιασε τον Ελευθέριο Βενιζέλο
4ΣΕΛ. 10

1.222.306 με μέτρα
αναγκαστικής είσπραξης…
κό

4ΣΕΛ. 11

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Νεωτερισμοί και αντιφάσεις
της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ....................................... Σελ. 4

Ο ελληνικός τρόπος ζωής ως προϊόν –
Μια αισιόδοξη ανάγνωση
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ................................................. Σελ. 5

Μείζον διεθνές forum για καταγγελία της τουρκικής
παραβατικότητας σε Αιγαίο και Κύπρο
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ................................... Σελ. 6

Η αναπόφευκτη εξέλιξη της παράνομης
μεταναστεύσεως σε μεγάλο εθνικό θέμα
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ .......................................... Σελ. 7

Από τη ΔΕΘ στη συνέντευξη Ντράγκι ή από τα ταξίματα
στην πραγματικότητα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ....................................... Σελ. 10

Η ανάπτυξη, τα πλεονάσματα και η σκιά της ύφεσης
στην Ευρωζώνη
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ............................. Σελ. 11

Χωρίς ΜΜΕ ο ΣΥΡΙΖΑ

ó. 13

37

οποίων εξαρτάται το αύριο της πατρίδας μας.
Όταν έχουμε, μάλιστα, την... ατυχία οι γείτονές μας να μην έχουν τίποτε άλλο στον νου
τους από το πώς θα αρπάξουν κανένα κομμάτι της Ελλάδας. Με πιο αρπακτικό «ον» τον
Τούρκο, που τον εκφράζει σήμερα ο Ερντογάν. Γιατί βλέπει ότι δεν είμαστε ανυποχώÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Αποκάλυψη: Κρατητήρια ψυχών τα νησιά μας... – Μόνιμος χωροφύλακας η Ελλάδα

ΜΑΣ
ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΝ
ΜΕ
35
ΔΙΣ
.
για να μείνουν οι πρόσφυγες 10 χρόνια!
- Στο... εμπόριο πωλούνται ΑΦΜ προσφύγων σε καλές
τιμές, τα οποία χρησιμοποιούνται για φοροδιαφυγή ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 7
- Κανένας έλεγχος στις 700 ΜΚΟ που δρουν στη χώρα μας
Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα πάρει την τελική απόφαση

Καρφιά του Αρχιεπισκόπου
κατά «Ανεξάρτητης Αρχής»

= Επειδή

απαγόρευσε την αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια των μαθητών
= Κάποιοι βλέπουν με εμπάθεια την Εκκλησία, θα το παλέψουμε…

άθετα αντίθετη είναι η Εκκλησία στην
Κ
απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για μη

αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα απολυτήρια της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έργο τού επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κων. Γαβρόγλου), κάνοντας δεκτή την προσφυγή της Ένωσης Αθέων!
Άμεση ήταν η αντίδραση της ηγεσίας
της Εκκλησίας μας:
– Θα παλέψουμε και θα αντιμετωπίσουμε όσους βλέπουν με εμπάθεια τα
θέματα της Εκκλησίας και του θρησκεύματος, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος στη συνάντηση που είχε με το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Θεο-

λόγων. Και διερωτήθηκε: «Μπορούμε να
πούμε σε ένα παιδί στο σχολείο ότι έχεις
τη δυνατότητα να μη μάθεις μαθηματικά ή ελληνικά;». Να σημειωθεί ότι με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας εστάλη στις 29 Ιουνίου επιστολή
προς τον τότε υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γαβρόγλου με θέμα την άμεση αναστολή της
διαδικασίας αναγραφής ή μη του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους
σπουδών μαθητών και μαθητριών.

Το ΣτΕ αποφασίζει
Τον τελικό λόγο έχει το Συμβούλιο της
Επικρατείας, από το οποίο αναμένονται
δύο αποφάσεις για το θέμα της αναγραÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες συντάξεις εκκρεμούσαν

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δρομολογήσει
τη μείωση του προσωπικού του ΕΦΚΑ κατά 2.000
=Σε συμφωνία
με τους δανειστές
2019, το οποίο γνωστοποίησε ο νέος διοικητής του ΕΦΚΑ Χρήστος Χάλαρης στη συνάντηση που είχε με το προεδρείο της αντιπροσωπευτικότερης ομοσπονδίας των
εργαζομένων του φορέα, της ΠΟΣΕ ΙΚΑ.
Συγκεκριμένα, το σχετικό έγγραφο είναι
το επικαιροποιημένο master plan του ΕΦΚΑ, το οποίο είχε υποβληθεί και εγκριθεί
από τους δανειστές της χώρας. Όπως φαί-

Από την ευέλικτη απασχόληση

Χάνεται 1,3 δισ.
ευρώ τον χρόνο!
= Μέχρι το 2050 θα χαθούν
85 δισ. ευρώ
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Σάββα Ρομπόλη, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου Β.
Μπέτση, η επικράτηση της ευελιξίας στην
αγορά εργασίας έχει οδηγήσει σε ετήσια
μείωση των εσόδων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης κατά 1,3 δισ. ευρώ (το
16% των συνολικών εσόδων από εισφορές). Επισημαίνουν, μάλιστα, οι ειδικοί ότι,
σε βάθος χρόνου και με την προϋπόθεση
ότι η ευελιξία της απασχόλησης θα αυξηθεί έως το 2050, την περίοδο 2019 – 2050
το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα θα χάσει συνολικά γύρω στα 85 δισ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι με βάση τα στατιστικά
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Συνάντηση Μητσοτάκη –
Ερντογάν: «Ραντεβού
στα τυφλά» με παγίδες,
αγκάθια και απειλές…
4ΣΕΛ. 6

Ολομέτωπη
επίθεση του
Τσίπρα από
τη ΔΕΘ κατά
Μητσοτάκη
= Φανερή η αγωνία για το πού θα οδηγήσει
ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ

ποκαλυπτικό είναι το έγγραφο –στα αγγλικά– της προηγούμενης πολιτικής ηγεΑ
σίας του ΕΦΚΑ, με ημερομηνία Απριλίου
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κός αυτουργός, όμως, είναι ο πολιτικός, ο υποψήφιος βουλευτής, ο... Λάμπρος Κωνσταντάρας, που ό,τι ήθελε ο ψηφοφόρος τού το
έταζε... Οι έχοντες τα χρονάκια τους θα έχουν
δει πολλές φορές τη σχετική ταινία. Όταν παίρνει, όμως, την καρέκλα, μην τον είδατε...
Αυτό το πάρε – δώσε έχει κόστος και στα
καυτά εθνικά μας θέματα, από την πορεία των

4ΣΕΛ. 12

Φώφη προς πρωθυπουργό

Καμία συναίνεση
στον εκλογικό νόμο
4ΣΕΛ. 12
Το επικαιροποιημένο master plan του ΕΦΚΑ του περασμένου Απριλίου, στο οποίο η
προηγούμενη διοίκηση, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι μέχρι το 2020 οι
υπάλληλοι του ΕΦΚΑ δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 6.500.

1,8 εκατ. τηλεθεατές παρακολουθούν τα κεντρικά δελτία
Επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ για την ΕΡΤ! Euro… ΑΝΤ1
Πόλος έλξης η Ελλάδα για το διεθνές σινεμά στο ποδόσφαιρο

Για τσεκ απ στον «άρρωστο»
έρχονται αύριο τα αφεντικά
Καταφθάνουν αύριο (Δευτέρα) στην Αθήνα
οι εκπρόσωποι των «θεσμών» για την προγραμματισμένη τέταρτη αξιολόγηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας. Στις συναντήσεις τους με κυβερνητικούς παράγοντες
θα τεθεί επί τάπητος ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως τα φορολογικά, τα εργατικά
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