
Οι φόροι 
ρημάζουν 

την οικονομία

Αυτό κι αν δεν είναι μέγιστη
επιτυχία της κυβέρνησης...

Κτίζει την επόμενη μέρα για νέες διεκδικήσεις
= Ρίχνει τον σπόρο για να δημιουργήσει μειονοτικό ζήτημα
= Ο μόνος που αντιστέκεται είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Άνοιξαν οι πληγές της Συμφωνίας των Πρεσπών
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Υπό πίεση η διαπραγμάτευση Εκδοτών – «Άργους»

ÄéáâÜóôå óôéò

Δελτία ειδήσεων και 
με υπότιτλους για τα ΑμεΑ

Το επενδυτικό ένστικτο
του Θοδωρή Κυριακού

Μεγάλη επένδυση της ΕΡΤ σε τηλεοπτικό πρόγραμμα!

Κουβέντα να γίνεται... Αυτό
είναι το... επίπεδο των συ-

ζητήσεων, εντός και εκτός χώ-
ρας, με τους περιβόητους «θε-
σμούς», που φαίνεται να τους
απασχολεί μόνο ο «νόμος Κα-
τσέλη», του οποίου το ξερίζω-
μα απαιτούν. Και οι... άνθρω-
ποι / ουσιαστικά αφεντικά δεν
εν  δια φέρονται για το αν θα ξε -
σπιτωθούν οικογένειες, αν θα
πολλαπλασιαστούν τα λουκέ-
τα ή θα προκληθούν ανθρώ-
πινες τραγωδίες, ενδεχόμενα
απέναντι στα οποία οι κυβερ-

νώντες αλλά και το Βερολίνο
καλά θα κάνουν να μην κλεί-
νουν τα μάτια.
Δεν είπε τυχαία η πρώην

υπουργός Λούκα Κατσέλη στην
πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συ-
νέντευξή της στο «ΠΑΡΟΝ» την
περασμένη Κυριακή ότι ο «νό-
μος Κατσέλη», όπως έχει κα-
ταγραφεί, «είναι το τελευταίο
καταφύγιο του υπερχρεωμέ-
νου πολίτη» και «είναι αναγκαίος
σε κάθε ευνομούμενη Δημο-
κρατία». Και μάλιστα είναι «ένας
από τους πιο ολοκληρωμένους

και σύγχρονους νόμους στην
Ευρώπη». Και δεν μπορεί κα-
νένας κυβερνητικός παράγο -
ντας ή κάποιος από τους «τροϊ-
κανούς» να αμφισβητήσει το
παραμικρό.
Το βδομαδιάτικο παραμύθι,

όμως, συνεχίζεται: Τα «κόκκι-
να» δάνεια πρέπει να μειωθούν
κατά 55 δισ. ευρώ, πέφτοντας
από τα 85 δισ. ευρώ που είναι
σήμερα στα 30 δισ. ευρώ. Για
το πώς δεν λένε λέξη, ούτε η
κυβέρνηση ούτε οι περιβόητοι
σκοτεινοί «θεσμοί». Περιορί-

ζονται απλώς σε σχεδιασμούς
επί χάρτου, οι οποίοι κάθε βδο-
μάδα επαναλαμβάνονται. 
Κανένας αρμόδιος κυβερ-

νητικός παράγοντας ή κάποιος
από τους δανειστές δεν λέει
ποιος θα πληρώσει αυτά τα 55
δισ. ευρώ, που είναι η... «κόκ-
κινη» γραμμή για τη μείωση των
«κόκκινων» δανείων. 
Ο... σχεδιασμός, πάντως, που

έχει... αναρτηθεί λέει τα εξής
για τα... «κατακόκκινα» δάνεια: 

• Η Alpha Bank θα τα μει-

Εργοδότες εναντίον εργοδοτών για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

 

Οι καμπάνες χτυπάνε όλο και πιο ηχηρά,
όμως δεν λέει να ξυπνήσει η πολιτική

ηγεσία της χώρας μας, με πρώτη την κυ-
βέρνηση, που έχει την κύρια ευθύνη όχι μό-
νο για το σήμερα αλλά και για τη
θύελλα που έχει αρχίσει ήδη να
προαναγγέλλει τον ερχομό της.
Μια θύελλα που θα φέρει την Ελ-
λάδα, τη χώρα μας, σε πολύ χειρότερη κα-
τάσταση από αυτήν που προκάλεσε η οικο-
νομική κρίση με τα ματωμένα Μνημόνια. 
Έχουν, βέβαια, και αυτά μεγάλη συμμετο-

χή στη μεγέθυνση του τεράστιου προβλή-

ματος, που πλήττει σε σημαντικό βαθ-
μό την επιβίωση της πατρίδας μας και

το αύριο του Ελληνισμού. 
Το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυ-

σμού, που όλο και περισσότερο επιδεινώνε-
ται και αυξάνει το κόστος της κοινωνικής
ασφάλισης, είναι αποτέλεσμα, αμείλικτη συ-

νέπεια της τεράστιας μείωσης του πληθυ-
σμού, με γενεσιουργό αιτία τη μείωση των
γεννήσεων. Και ήδη το αποτέλεσμα κατα-
γράφεται στις μελέτες που γίνονται, όχι δυ-
στυχώς από τις αρμόδιες κρατικές υπηρε-
σίες αλλά από ιδιωτικούς φορείς, που αγωνιούν
για το μέλλον αυτής της γης, της ποτισμέ-

νης με ιδρώτα και αίμα πολύ. Τα νούμερα
προκαλούν τρόμο: Ο μόνιμος πληθυσμός της
Ελλάδας θα μειωθεί από 800.000 έως
2.500.000 άτομα μέχρι το 2050! Κάτι που
σε απλή γλώσσα, χωρίς καμία υπερβολή, ση-
μαίνει ότι το έθνος μας πάει για εξαφάνιση
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Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Μετά την οικονομική χρεοκοπία, ήρθε και η χρεοκοπία του πληθυσμού

Στο ψυγείο η συμφωνία Κυβέρνησης – Εκκλησίας

Ôïõ   ×Ñ. È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

G20: Τι είναι, σε τι στοχεύει και 
η απήχησή του στη διεθνή κοινωνία

Αποκάλυψη  Αδίστακτοι οι «θεσμοί»...

Σχεδιασμοί επί χάρτου για τα «κόκκινα»
δάνεια, με τη θηλιά να σφίγγει...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 10

Στα 75.000 ευρώ
το όριο για προστασία 
πρώτης κατοικίας!

ÓÅË. 10

= Από 85 δισ. ευρώ που είναι σήμερα, πρέπει να μειωθούν στα 30 δισ. ευρώ 
Ξαφνικές αγάπες 
Αθήνας – Μόσχας

4ΣΕΛ. 7

Κύριε Σημίτη, δεν μπορείτε
να πάρετε στον λαιμό σας 

ό,τι έχει απομείνει στο ΠΑΣΟΚ

Τρίτωσε το κακό και με τη βούλα της Δικαιοσύ-
νης... Μετά τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τον

Γιάννο Παπαντωνίου, που πέρασαν την πόρτα του
Κορυδαλλού για τις αρπαχτές εκατομμυρίων ευ-
ρώ που έκαναν ως υπουργοί Άμυνας, ληστεύο -
ντας τα κονδύλια για την άμυνα της πατρίδας και
στερώντας της όπλα που είχε ανάγκη, άλλο ένα
μέλος των κυβερνήσεών σας, κύριε Κώστα Σημί-
τη, ο Γιάννης Ανθόπουλος, καταδικάστηκε σε 15
χρόνια φυλακή για τοκογλυφία. Και η ποινή είναι
εφέσιμη μεν, όμως κάθε άλλο παρά ελαχιστοποι-
εί τη βαρύτητα του εγκλήματος που διέπραξε. Ο
λαός των Σερρών τον εμπιστεύθηκε να τον εκ-
προσωπήσει στη Βουλή και στην κυβέρνηση για
τη βελτίωση της ζωής του κι εκείνος κοίταζε πώς
θα τα κονομήσει. 
Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να προκύψει από

την εμπλοκή στενών συνεργατών του Κώστα Ση-
μίτη σε άλλες ιστορίες που είναι ανοιχτές και να
αμαυρώσει ακόμη περισσότερο την κυβερνητική
θητεία του πρώην πρωθυπουργού…
Ήδη, όμως, τα τρία αυτά κακουργήματα πυ-

κνώνουν τα σύννεφα πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το Κί-
νημα Αλλαγής όπως (κακώς) μετονομάστηκε. Και

ΟΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΖΑΕΦ!

Με δωράκια και περιοδείες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα

ÓÅË. 12

Προσπαθεί να αλλάξει 
το προφίλ του ο Μητσοτάκης
= Κάνει άνοιγμα στην κοινωνία

Από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ιερώνυμος: Από Ιούνιο και βλέπουμε οι αποφάσεις

= Πλήρης διάσταση μεταξύ Γαβρόγλου και Κληρικών
= Κρίσιμη για τη συνοχή και την ομοψυχία 

της Ιεραρχίας η σύνθεση της Επιτροπής Διαλόγου
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Πήρε πάνω του το παιχνίδι ο Τσίπρας
= Στόχος του, να μην έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης και να μη συγκεντρώσει τις 180 ψήφους 

για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και για την κατάργηση της απλής αναλογικής

Σ
τον αέρα βρίσκεται πλέ-
ον η περιβόητη συμ-
φωνία Κυβέρνησης –

Εκκλησίας, που κινδυνεύει
να μείνει στα χαρτιά. Παρά
τις περί του αντιθέτου πλη-
ροφορίες και διαρροές, με-
ταξύ των δύο πλευρών δεν
υπάρχει σημείο σύμπτωσης
σε κανένα από τα επίμαχα
ζητήματα (περιουσία, μισθο-
δοσία κληρικών). Όλες οι δια-
δικασίες κινούνται πια με 
πολύ αργούς ρυθμούς. Ο
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
έχει «απέναντί» του τη συν-
τριπτική πλειοψηφία της Ιε-
ραρχίας αλλά και τους 10.000
ανά την επικράτεια ιερείς.
Στην κυβέρνηση, θορυβη-
μένοι από τις οξύτατες αντι-

δράσεις και τις δημοσκοπή-
σεις, έχουν τραβήξει χειρό-
φρενο. Ενδεικτική της κατά-
στασης που επικρατεί είναι
η αποστροφή του κ. Ιερώ-
νυμου ότι οι όποιες αποφά-
σεις δεν πρέπει να αναμέ-
νονται νωρίτερα από τον Μάιο
ή τον Ιούνιο του 2019. Δε-
δομένου ότι η
επόμενη χρο-
νιά θα είναι
χρονιά εκλο-
γών, το ζήτημα είναι πολύ πι-
θανό να πάει ακόμη πιο 
πίσω.
Την περασμένη Τρίτη ο

υπουργός Παιδείας Κ. Γα-
βρόγλου είχε μακρά συ-
νάντηση με αντιπροσωπεία
του Ιερού Συνδέσμου Κλη-

ρικών Ελλάδας (ΙΣΚΕ), η οποία και
απέβη άκαρπη. Επιβεβαιώθηκε απλώς
η… διάσταση απόψεων που υπήρχε.
Ορίσθηκε νέα συνάντηση για τις 21
Δεκεμβρίου, με την προσδοκία ότι
στο διάστημα που μεσολαβεί θα γί-

νουν οι απαραίτητες κινήσεις προ-
κειμένου να αμβλυνθούν οι διαφο-
ρές. Χωρίς να είναι τίποτα βέβαιο,
αυτήν τη στιγμή. Συνάντηση με μέλη
του ΙΣΚΕ είχε και ο Αρχιεπίσκοπος,
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=Αλλά για την κυβέρνηση πέρα βρέχει, δεν ακούει τις καμπάνες που χτυπάνε από παντού
=ΣΕΒ: Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή – Οι γεννήσεις μειώθηκαν στο επίπεδο 

της δεκαετίας του 1940 και οι θάνατοι είναι πολλαπλάσιοι των γεννήσεων 

Ο δρόμος 
προς ΝΑΤΟ 
και ΕΕ 
είναι κλειστός αν…
…δεν γίνουν οι αναγκαίες 
αλλαγές στο Σύνταγμά τους

Τελεσίγραφο 
Παυλόπουλου

4ΣΕΛ. 10

= Ο κόσμος της παράταξης σας 
έκανε αρχηγό και πρωθυπουργό 
και του χρωστάτε να ξαναδεί 
καθαρό εκείνον τον ήλιο...

Αντάρτες υποψήφιοι
δήμαρχοι φέρνουν 
τα πάνω κάτω στη ΝΔ

4ΣΕΛ. 8

Αναζητείται εκλόγιμη έδρα 
για Βενιζέλο και Θεοχαρόπουλο

Ζητιανεύει την ασυλία 
ο Πάνος Καμμένος

4ΣΕΛ. 8

4ΣΕΛ. 11

Εκεί φτάσαμε…

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Αποκάλυψη

= Έχει ζητηθεί η άρση της
μετά από μήνυση της Ντόρας

Με την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Μέχρι και 95% η διαγραφή 
προστίμων και προσαυξήσεων
= Επίσης, θα έχει ακατάσχετο λογαριασμό 
και προστασία από πλειστηριασμούς, δηλώνει
ο ειδικός γραμματέας Φώτης Κουρμούσης
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Διαλύθηκαν τα σύννεφα 
που είχαν δημιουργηθεί επί Κοτζιά

= Θετικά τα αποτελέσματα 
της επίσκεψης Τσίπρα

=  Η Ελλάδα κατέχει πλέον το ευρω-
παϊκό ρεκόρ στην υπερφορολόγηση,
που την πληρώνουν, ως συνήθως, 
τα μόνιμα κορόιδα
=  «Η υψηλή φορολόγηση σκοτώνει
την οικονομία», επισημαίνει 
ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών 
Νίκος Καραμούζης 4ΣΕΛ. 11

Από 239 ΤΟΜΥ που έπρεπε 
να υπάρχουν, λειτουργούν 100 
= Και από 1.195 γιατρούς που έπρεπε
να έχουν, έχουν κάνει συμβάσεις 500!

4ΣΕΛ. 12

Συμπληρωματική ασφάλιση για 2.000.000
εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα

4ΣΕΛ. 11
= Με το Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο που... ψήνεται


