
Τεράστιας σημασίας ήταν η επί-
σκεψη του Προέδρου της Κίνας

Σι Τζινπίνγκ. 
Η Κίνα έχει εξελιχθεί στον τρίτο

παίκτη της Γης και δεν μπορεί να την αγνοή-
σει ούτε η Αμερική ούτε η Ρωσία. 

Αποτελεί μία επιπλέον επιλογή, από τη στιγ-
μή που ο καθένας από τους άλλους δύο ισχυ-
ρούς παίκτες θέτει τους δικούς του όρους, με
τις ΗΠΑ να εμφανίζονται κυρίαρχες, όχι μό-
νο στρατιωτικά αλλά και οικονομικά. Και αυ-

τό έχει αποτέλεσμα τα περισσότερα
κράτη να επιδιώκουν τη φιλία της
Ουάσινγκτον, που δεν προσφέρεται
δωρεάν. 

Το... κόστος αυτής της φιλίας είναι ανάλο-
γο πρωτίστως της γεωπολιτικής θέσης του
κράτους που την επιζητεί, σε συνδυασμό με
την παραγωγικότητά του και τους θησαυρούς
που έχει στο υπέδαφός του.

Την Κίνα σήμερα δεν μπορεί να την αγνοή-
σει κανένας από τους μεγάλους. Ιδιαίτερα από

τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι ξέρει να παί-
ζει έξυπνα το «παιχνίδι». Η... εισβολή του Πε-
κίνου στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και το χτίσιμο συμμαχιών με... μέσο την οι-
κονομία και τις επενδύσεις στέλνουν μήνυμα
προς κάθε κατεύθυνση, δεξιά και αριστερά.
Και αυτή την άνετη πρόσβαση στην ευρω-
παϊκή ήπειρο της την πρόσφερε η Ελλάδα με
την παραχώρηση του ΟΛΠ, του Πειραιά, για
τη δημιουργία του «νέου δρόμου του μετα -
ξιού» προς όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα διαβατήριο που έχει την υπογραφή της
κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή.

Η Κίνα είναι ένα χαρτί που η Ελλάδα πρέ-
πει να το αξιοποιεί κάθε μέρα. 

Γιατί ναι μεν «ανήκομεν εις την Δύσιν», αλ-
λά δεν μπορεί να είμαστε το παραπαίδι, ο καρ-
παζοεισπράκτορας της περιοχής. 

Γιατί κρατάμε στα χέρια μας το χρυσό κλει-
δί, που αν το αξιοποιήσουμε μπορούμε να απο-
κτήσουμε πρόσθετες πλάτες, και μάλιστα πο-

Επιχείρηση απαξίωσης 
της Γεννηματά στο συνέδριο

Γράφουν σήμερα στο «Π»
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Κατάσταση «Survivor» στον τηλεοπτικό κλάδο
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Όρους βάζουν 
οι «53» στον Τσίπρα

= Και κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και εκλογικό νόμο = Αστάθμητος παράγοντας ο Σαμαράς
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«Μαύρο» στον
έλεγχο των ΜΜΕ

Αυτή είναι η κατάντια της χώρας μας...
Να σπαταλιούνται χιλιάδες ώρες για

τον... έλεγχο 257.923 οφειλετών που χρω-
στάνε το τεράστιο ποσό τού... ΕΝΟΣ ευρώ
– ορισμένοι από αυτούς, μάλιστα, χρω-
στάνε και λιγότερα από ένα ευρώ και από
το έλλειμμα αυτό κινδυνεύει να χρεοκο-
πήσει η χώρα και να ξαναγυρίσουμε στα
εφιαλτικά Μνημόνια.
Εκεί έχει φτάσει ο... εκσυγχρονισμός

του κράτους μας. Να... παρακολουθούν
τις... καρτέλες 257.923 οφειλετών μήπως

και πληρώσουν κάποιοι το 1 ευρώ και μπουν
λεφτά στο Ταμείο! 
Δυστυχώς, τα στοιχεία για τους 257.923

που οφείλουν κάτω από ένα ευρώ ανα-
γράφονται στην έκθεση του Γραφείου Προ-
ϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή που
αφορά την πορεία της ελληνικής οικονο-
μίας το τρίτο τρίμηνο του 2019. Συγκεκρι-
μένα, σημειώνεται: 
Η μαρίδα...
«Το τρίτο τρίμηνο του έτους σημειώθηκε

αύξηση των οφειλετών του Δημοσίου κα-
τά 38.920 φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκ
των οποίων τα 32.455 οφείλουν κάτω από
500 ευρώ. Από τα άτομα αυτά, ωστόσο, τα
12.581 είναι οφειλέτες με χρέη μικρότε-
ρα από 1 ευρώ. Το σύνολο των οφειλετών
με χρέη κάτω από 1 ευρώ ανέρχεται σε
257.923».
Και οι καρχαρίες...
«Το σύνολο των οφειλετών του Δημοσίου

Ενώσεις Ιδιοκτητών (και) με Βαγγέλη Μαρινάκη;

= «Είναι απαράδεκτο ο ΣΥΡΙΖΑ του 32% 
να αντιστοιχεί σε κόμμα του 3%», απαντά ο Αλέξης

Κόντρες και διαφωνίες υπουργών – Ανήσυχοι οι βουλευτές για το αλαλούμ στην κυβέρνηση

Στον Έβρο τα πτώματα προσφυγόπουλων 
κατατρώγονται από τα ψάρια!

ο Μητσοτάκης
Δεν περπατάει η ρύθμιση 
για την πρώτη κατοικία

Υψηλές απαιτήσεις 
από το νέο Mega
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257.923 χρωστάνε κάτω από 1 (ΕΝΑ) ευρώ! 

Κινδυνεύει να μείνει απροστάτευτη η πρώ-
τη κατοικία και να πέσει κι αυτή στα νύ-

χια των funds. Στο τέλος της περασμένης
εβδομάδας, από τις 31.217 αιτήσεις που
είχαν κατατεθεί μόλις οι 66 πήραν το ok και
άνοιξε ο δρόμος για την τελική ευθεία. Ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας παραδέχθηκε ότι η πλατφόρμα για την
προστασία της πρώτης κατοικίας δεν προ-
χωράει.
Το ερώτημα είναι, ποια θα είναι η τύχη

της πρώτης κατοικίας; Κινδυνεύουν να βρε-

Με λάβαρο «νόμος και τάξη»
η κυβέρνηση στο Πολυτεχνείο

Ξεκάθαρες κουβέντες...
Όποια διευθέτηση-λύση δοθεί για τα «κόκκι-

να» δάνεια των κομμάτων, που ξεπερνούν τα 500
(ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ) εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να
ΙΣΧΥΣΕΙ και για τα «κόκκινα» δάνεια των νοικο-
κυριών και των επιχειρήσεων.
Ήδη, στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε την

περασμένη Τρίτη προς τον πρωθυπουργό ο αρ-
χηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης
Τσίπρας θέτει το σαφέστατο ερώτημα αν στις ρυθ-
μίσεις που αφαιρούν από τους εισαγγελικούς λει-
τουργούς την αρμοδιότητα της αυτεπάγγελτης
δίωξης ακόμα και σε περιπτώσεις βάσιμης κα-
ταγγελίας κακουργηματικής απιστίας τραπεζικών

Ναι στις άδειες, όχι με διαγωνισμό για περιφερειακή TV

Διπλό όπλο της 
Λευκωσίας απέναντι στην
τουρκική επιθετικότητα

Υπάρχουν γεγονότα που δεν τα χωράει ο ανθρώπινος νους.
Που δεν θέλεις να πιστέψεις ότι είναι αληθινά. Ότι μπορεί

να έχουν συμβεί. Δυστυχώς, όμως, η ζωή τα έχει όλα... Και τί-
ποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί...
Αυτό ισχύει και για μία από τις πτυχές που περικλείει η μά-

χη ανθρώπων απελπισμένων, που θέλουν να κερδίσουν
μια σταλιά καλύτερης ζωής από αυτήν που ζούσαν στον τό-
πο όπου γεννήθηκαν. Και ξεκινούν με την ελπίδα ότι θα τα
καταφέρουν…
Μόνο που το πέρασμα από την... Αχερουσία δεν είναι

εύκολο μονοπάτι. Πολύ περισσότερο αν πρέπει να περά-
σεις από ποταμούς και θάλασσες.
Και ο Έβρος δεν είναι εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα για τα

μικρά παιδιά...
Κάποιες από αυτές τις εφιαλτικές στιγμές, τις ανθρώπι-

νες τραγωδίες, έχει ζήσει ΚΑΙ ζει ο ιατροδικαστής Αλεξαν-
δρούπολης Παύλος Παυλίδης. Είναι συγκλονιστική η κα-

τάληξη αν το προσφυγόπουλο δεν αντέξει να
βγει στην όχθη. Αν δεν σταθεί τυχερό... Τέ-
τοιες στιγμές ζει ο γενναίος ιατροδικαστής
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= Τόσο αστείο έχει καταντήσει το κράτος μας – Έχουν υπολογίσει πόσο κοστίζει
να κρατάνε τις καρτέλες αυτών των χιλιάδων... φοροφυγάδων; 

4ΣΕΛ. 4

4ΣΕΛ. 6

Συγκλονιστική αποκάλυψη του γενναίου ιατροδικαστή
Αλεξανδρούπολης Παύλου Παυλίδη
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=Ο Γιώργος Παπανδρέου περιμένει στη γωνία για να πάρει το κόμμα

ΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ 
Όποια ρύθμιση 

αποφασιστεί για τα δάνεια
των κομμάτων, θα πρέπει να
ισχύσει, κύριε πρωθυπουργέ,
για ΟΛΟΥΣ τους δανειολήπτες

ÓÅË. 12
ÓÅË. 12

Οι πραγματικοί 
πολιτισμοί χτίζουν 
γέφυρες 
επικοινωνίας, 
δεν ορθώνουν τείχη!

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Θέλουμε την Κίνα επενδυτή και στα εθνικά μας θέματα 

= Όταν δεν καταφέρνουν να βγουν στη «Γη της Επαγγελίας»

= Από 31.217 αιτήσεις, 
μόνο 66 προτάσεις εγκρίθηκαν

Παυλόπουλος προς τον κινέζο Πρόεδρο
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Στα μαχαίρια Βρούτσης
– Μηταράκης!
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=Οξύνει εσκεμμένα το κλίμα για
να «κρύψει» το Μεταναστευτικό

Στο τραπέζι 
ο ανασχηματισμός 
για τις αρχές 
του χρόνου

Δεν θα πάνε ο Σημίτης και ο Βενιζέλος, ενώ ο Ανδρουλάκης απέσυρε τους δικούς του

Έπιασαν τους μεγαλοοφειλέτες 
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Στουρνάρας:
Φιάσκο

ο «Ηρακλής»! 
=Μόνο το 40% των «κόκκινων» 

δανείων μπορεί να ρυθμίσει! 

Και ξαφνικά έσκασε η βόμβα: Ο «Ηρα-
κλής», που θα έλυνε το πρόβλημα των

«κόκκινων» δανείων, αποδείχθηκε ότι μπο-
ρεί να ρυθμίσει μόνο το 40% από αυτά. 
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Γιάννης Στουρνάρας ανακοίνωσε την πρό-
θεση της Τράπεζας να ενεργοποιήσει, σε
συνεννόηση με την κυβέρνηση, σχέδιο για
την αντιμετώπιση του 60% των «κόκκινων»
δανείων. 
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Η απόφαση της ΕΕ για κυρώσεις 
και οι νέες γεωτρήσεις

Μαύρα κι άραχνα τα επόμενα
χρόνια για τους συνταξιούχους...
=Προς αύξηση του ορίου ηλικίας

συνταξιοδότησης
4ΣΕΛ. 11

=Λάδι στη φωτιά έριξε αποκάλυψη 
ότι θα πουληθούν σε funds ληξιπρόθεσμες

ασφαλιστικές εισφορές 12 δισ. ευρώ

Επιστράτευσαν τον πατέρα
Μητσοτάκη κατά Σαμαρά!
=Πυρ και μανία ο πρώην πρωθυπουργός
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