Ο εξωραϊσμός της Τουρκίας δεν Απελευθερωνόμαστε αύριο
βοηθά τα εθνικά μας συμφέροντα από τα Μνημόνια, αλλά...
Πέσαμε στην παγίδα που μας έστησε ο Ερντογάν

Προγραμματισμένη ήταν η απαγωγή και η ομηρία των δύο στρατιωτικών
μας και τώρα πανηγυρίζουμε που τους άφησε ελεύθερους
ÓÅË. 6

...χωρίς καμία ασπίδα προστασίας, έχοντας
το υψηλότερο χρέος παγκοσμίως!
ÓÅË. 12
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Ο γείτονας... τρελάθηκε;

Η εθνότητά μας είναι «Μακεδονική», η γλώσσα μας «Μακεδονική», το μέλλον μας
είναι «Μακεδονικό» επιβεβαιώνει η Συμφωνία των Πρεσπών, διακηρύσσει ο Ζάεφ!
Κ

αβάλησε το... καλάμι ο πρωθυπουργός
των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ και φίλος αγαπητός του πρωθυπουργού μας Αλέξη Τσίπρα
ή νιώθει καβάλα στο... άλογο έχοντας στην
τσέπη όχι μόνο τη Συμφωνία των Πρεσπών
αλλά και τα όσα συζητήθηκαν πίσω από τις
κλειστές πόρτες, που είναι άγνωστα στον ελληνικό λαό, και τώρα τα λέει ανοιχτά γνωρίζοντας ότι πλέον δεν μπορούν να ανατρα-

Ξαφνικά τον έπιασε ο πόνος
τον Ερντογάν και μας έδωσε
τους δύο στρατιωτικούς μας!
= Πάντως δεν τους άρπαξε για να μας
κάνει πλάκα... – Ανταλλάγματα πήρε,
άγνωστο ποια είναι αυτά

=

Το ακούν εκεί στο Μαξίμου;

πούν; Δεν μπορεί να... τρελάθηκε ο σκοπιανός πρωθυπουργός και να λέει ό,τι αρλούμπα γουστάρει. Άλλωστε εκεί στις Πρέσπες που
μπήκαν οι υπογραφές όλοι είδαμε από την
απευθείας σύνδεση πόσο αγαπημένοι είναι
και ότι δεν έκρυβαν τη χαρά τους για τη συμ-

φωνία, με την οποία είναι απόλυτα σύμφωνος και ο υπουργός των Εξωτερικών Νίκος
Κοτζιάς αφού άλλωστε φέρει την υπογραφή
του. Επειδή οι μέρες είναι πονηρές και στη
γειτονιά μας παίζονται πολλά παιχνίδια, με
τους μεγάλους να θέλουν νέα μοιρασιά και

γενικώς ανακατατάξεις και την Ελλάδα να
θεωρείται ο «φτωχός συγγενής», παραθέτουμε επακριβώς τα όσα είπε με αφορμή τη
17η επέτειο από τη Συμφωνία της Οχρίδας ο
πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ, εν
όψει του δημοψηφίσματος που θα γίνει στις
30 Σεπτεμβρίου για την ένταξη των Σκοπίων
στο ΝΑΤΟ, ώστε να μην μπορεί ΚΑΝΕΝΑΣ
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Πολλά μαζεμένα τού έπεσαν, με την επόμενη μέρα άγνωστη...

ΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙΟ ΤΣΙΠΡΑΣ

= Τους Εισαγγελείς που ψάχνουν για τις ευθύνες υπουργών για την κόλαση στο Μάτι, όπου 96 κάηκαν ζωντανοί...
= Το συλλαλητήριο για το Μακεδονικό στις 8 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ, όπου μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω από 300.000
= Εγκαταλείφθηκαν οι φιέστες της εξόδου από τα Μνημόνια (Πνύκα – Καστελλόριζο) και ο πρωθυπουργός θα περιοριστεί σε ένα διάγγελμα = Θολό το τοπίο

Δ

εν υπάρχει Έλληνας που να μη χάρηκε με την απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών μας, του Άγγελου Μητρετώδη και του Δημήτρη Κούκλατζη, που επί
167 μέρες ήταν όμηροι του Ερντογάν στις φυλακές της
Αδριανούπολης. Και άξιζαν την υποδοχή που τους επιφύλαξε η κυβέρνηση, η Πολιτεία θα πούμε εμείς, γιατί
άντεξαν και φάνηκαν πραγματικά παλικάρια. Καμιά στιγμή δεν το έβαλαν κάτω.
Από εκεί και πέρα, το Μαξίμου αξιοποίησε την απελευθέρωσή τους ως μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης,
ξεχνώντας ότι επί 167 μέρες ο τούρκος Πρόεδρος ήταν
αρνητικός στις πανταχόθεν παρεμβάσεις, ακόμη και κορυφαίων ευρωπαίων πολιτικών και οργανισμών, για
αποφυλάκισή τους, με την ελεγχόμενη από τον ίδιο Δικαιοσύνη να απορρίπτει με αστεία νομικά επιχειρήματα τη μια μετά την άλλη τις αιτήσεις αποφυλάκισης που
κατέθεταν οι δύο στρατιωτικοί μας.
Όποιος πιστεύει ότι ο Ερντογάν είναι αθώος της αρπαγής των δύο στρατιωτικών μας ζει σε άλλον κόσμο.
Δικό του αποκλειστικά έργο είναι. Είναι το λιγότερο αφελής όποιος νομίζει ότι οι τούρκοι συνοριοφύλακες συνέλαβαν τον Μητρετώδη και τον Κούκλατζη γιατί πάτησαν στο τουρκικό έδαφος κατά 20 εκατοστά, έστω 50
πόντους. Θα τολμούσαν να δημιουργήσουν σοβαρό ελληνοτουρκικό θέμα επειδή παραβίασαν κατά λίγα εκατοστά αν δεν είχαν άνωθεν εντολή; Ούτε κατά φαντασία δεν θα μπορούσε να το ισχυριστεί κανείς.
Κακά τα ψέματα, θέλεις δεν θέλεις να το παραδεχτείς, ο Ταγίπ Ερντογάν είναι μεγάλος παίκτης και απρόβλεπτος στις κινήσεις του. Απόδειξη ότι έχει καταφέρει
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Παυλόπουλος:
Αρραγής είναι
η ενότητα στα
εθνικά μας θέματα

Βρώμικο πόλεμο από το Μαξίμου
περιμένουν στη ΝΔ
Τι ΘΑ… μοιράσει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης

óåë. 8

Τι περιμένουν στο Κίνημα Αλλαγής
ó. 13

33

= Φώφη: Όχι στο ίδιο έργο θεατές…
ÄéáâÜóôå óôéò

óåë. 12

για τον ανασχηματισμό, αν θα είναι μικρός ή μεγάλος και πότε θα γίνει - Ποιοι
είναι υπ’ ατμόν, ποιοι ράβουν κοστούμι = Πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν
να πάνε για δήμαρχοι με... προίκα υπουργείο για κάποιους μήνες... = Το πακέτο
των παροχών που θα τάξει στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός
ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 9

De facto αλλαγή του status quo στο Αιγαίο επιδιώκει η Άγκυρα

Απροστάτευτοι οι ψαράδες μας από την
τουρκική εισβολή στα χωρικά μας ύδατα
= Πυροβολούν τα ελληνικά
σκάφη, με το Λιμενικό άφαντο

Τ

ην απελευθέρωση των δύο στελεχών των ΕΔ από τις τουρκικές
φυλακές, μετά την παράνομη φυλάκισή τους για 167 ημέρες, δεν πρέπει η κυβέρνηση να
την ερμηνεύσει λάθος, εκτιμώντας
ότι ο Ερντογάν θα αλλάξει στάση στα ελληνοτουρκικά (Αιγαίο,
ΑΟΖ, Κυπριακό).
Ασφαλώς και η απελευθέρωση των δύο στελεχών των ΕΔ
Του
από τις τουρκικές φυλακές είναι ΔΗΜΗΤΡΗ
ένα πολύ θετικό γεγονός, το οποίο ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ
όμως δεν μπορεί να μπει στη λο- Πρώην Δημάρχου
Καλύμνου
γική της κομματικής εκμετάλλευσης από την κυβέρνηση, για-

τί η αποφυλάκισή τους ήταν ένα
σύνθετο και πολυπαραγοντικό
ζήτημα. Η κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας, οι σχέσεις της
γείτονος με τις ΗΠΑ, που έχουν
φτάσει στο ναδίρ για πολλούς

λόγους και όχι κατ’ ανάγκη μόνο λόγω του πάστορα Μπράνσον, όπως φαίνεται, ανάγκασαν τον Ερντογάν να στραφεί στην ΕΕ, από την οποία αρμέγει
πολλά δισ. ευρώ ετησίως με διαφορεÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 7

Χαρίζει... λεφτά ο Κ. Γαβρόγλου
στους συναδέλφους του πανεπιστημιακούς
ίποτε δεν γίνεται τυχαία. Τα
περισσότερα, για να μην
Τ
πούμε όλα, είναι ενταγμένα

στη λογική του πάρε δώσε...
Χατίρι, ρουσφέτι, όπως θέλετε πέστε το, αποτελεί η νομοθετική απαλλαγή των πανεπιστημιακών καθηγητών από την
υποχρέωση που έχουν με νόμο του 1997 να αποδίδουν στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) το 15% των εσόδων που έχουν
όταν ασκούν παράλληλα ελεύθερο επάγ-

γελμα, όπως μεγαλοδικηγόροι και μεγαλογιατροί που με
τον τίτλο του πανεπιστημιακού έχουν μεγάλη πελατεία.
Το 15% ίσχυσε μέχρι το
2011. Το μείωσε το 2012 η
κυβέρνηση στο 7% επί των
ακαθάριστων εσόδων, το 2014
έγινε 7% επί των καθαρών
εσόδων και το 2016 η... αριστερή κυβέρνηση το έκανε
7% επί των ακαθάριστων εσόδων. Το
σκανδαλάκι υπέρ των... φτωχών καθη-

γητών καταγγέλλει η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης, η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «η κυβέρνηση
ψήφισε στα κρυφά ακόμη ένα ρουσφέτι, αυτή τη φορά με αποδέκτες εκείνους
τους πανεπιστημιακούς που τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν απέδιδαν την οφειλόμενη παρακράτηση. Η ρουσφετολογική διάταξη προβλέπει ότι όλες οι οφειλές
των πανεπιστημιακών της τελευταίας εικοσαετίας επανυπολογίζονται με πολύ
χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι ίσχυε καÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 12

Μπάλα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Το τέλος της εξάρτησης Στόχος της Nova η Premier League

της ΕΡΤ από την Digea Σώζονται Mega και Nova, αν θελήσουν οι Τράπεζες

Δήμος Αθηναίων
εναντίον...
Δήμου Αθηναίων!

Η ελληνική Δικαιοσύνη
δίνει εξετάσεις στους
96 νεκρούς στο Μάτι...

Ό

λα τα μάτια της κοινής γνώμης έχουν πέσει
στις έρευνες της Εισαγγελίας που έχει διατάξει η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη
Δημητρίου, η οποία μαζί με τον προϊστάμενο της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλία Ζαγοραίο πραγματοποίησε αυτοψία στον τόπο της κόλασης,
στο Μάτι. Έβγαλαν τα συμπεράσματά τους για τις ευθύνες των κυβερνητικών
παραγόντων αλλά και των
επικεφαλής όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών, της Αστυνομίας
και της Πυροσβεστικής
πρωτίστως, αλλά και της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία
Ξένη Δημητρίου
κυριολεκτικά ήταν παντε- Εισαγγελέας
λώς απούσα, που κόστι- του Αρείου Πάγου
σαν τη ζωή 96 συνανθρώπων μας. Αυτές τις ώρες, κυρία Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, η Δικαιοσύνη δίνει εξετάσεις... Όχι μόνο στο ελληνικό ακροατήριο, που
βεβαίως είναι το απολύτως αρμόδιο, αλλά και
στο διεθνές. Αλλά και στους 96 αθώους νεκρούς μας, που οι υπεύθυνοι για την προστασία της ζωής τους δεν τους προστάτευσαν... Και
σήμερα είναι απόντες στο προσκλητήριο, όχι με
δική τους ευθύνη...
Στις εξετάσεις αυτές θα κριθεί αν η ελληνική Δικαιοσύνη προάγεται...

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Με ρυθμούς… χελώνας
η αποκατάσταση των ζημιών

Φοβούνται οι πυρόπληκτοι
ότι θα τους… ξεχάσουν γρήγορα
= Ήδη οι τράπεζες και η Εφορία άρχισαν

κατασχέσεις στα επιδόματα που είναι ακατάσχετα
και έκαναν πίσω με κυβερνητική παρέμβαση
óåë. 10

Μήνυσε Σκουρλέτη και Τόσκα
= Έχασε τον άντρα της και τα δύο της παιδιά

óåë. 9

Στα 309,1 δισ. ευρώ
το συνολικό ιδιωτικό χρέος!
= Επί θύραις 15.500 πλειστηριασμοί

Οι συνταξιούχοι πληρώνουν
τα πλεονάσματα!
óåë. 11

