Όρους βάζει η Φώφη για τον εκλογικό νόμο

ÓÅË. 8

Τους 180 ψάχνει ο Κυριάκος

Έχει σηκώσει μπαϊράκι ο Γερουλάνος

ÓÅË. 9

Τριγμοί στο ΚΙΝΑΛ
στην 45η επέτειο
της 3ης του Σεπτέμβρη

- Παζάρια και με τον Βελόπουλο
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ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Απαγόρευσαν την αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια των μαθητών!

Πήραμε έναν κασμά και ξηλώνουμε ό,τι ενώνει την Ελλάδα
Β

γάζουμε μόνοι μας τα
ÁËÅÁ
μάτια μας. Δεν χρει- ÈÁÑÑ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
άζεται να επέμβει κανένας
εχθρός. Γκρεμίζουμε τη μια
πόρτα μετά την άλλη κι έτσι μένει χωρίς...
δουλειά ο γείτονάς μας ο Ταγίπ.
Και από αποδείξεις άλλο τίποτα. Φροντίζουν κάποιες από τις... νεόδμητες «Ανεξάρτητες Αρχές» – αλήθεια, από ποια πιστοποι-

Μας δουλεύει
η Κριστίν Λαγκάρντ...
υμήθηκε ξαφνικά την Ελλάδα η κυρία Λαγκάρντ, τώρα, αφού εξασφάλισε τη θέση
Θ
της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας, διαδεχόμενη τον Μάριο Ντράγκι. Όσο
ήταν γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, λέξη δεν είχε πει για το ότι ο πήχης του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,5%, που έχει δεσμευθεί η Ελλάδα να πετύχει, είναι υπερβολικά υψηλός και
πρέπει να κατέβει. Τώρα που έρχεται Ευρώπη
καταλαβαίνει ότι θα έχει και η ίδια ευθύνες για
την κάλυψη του 3,5%, γι’ αυτό και δήλωσε ότι
θα πρέπει να μειωθεί στο 1,5% με 2%.
Ανεξάρτητα από το αν το κονκλάβιο της ΕΕ
θα δει το αδιέξοδο και θα προχωρήσει σε κάποια μείωση του 3,5%, η δήλωση της Λαγκάρντ
είναι δεκανίκι για τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη στο παζάρι για το «κούρεμα» του
πρωτογενούς πλεονάσματος, που –κακά τα ψέματα– είναι θηλιά για τη χώρα μας.

Από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο

Ένα
πραγματικό
μάθημα για
την Αρχαία
Τραγωδία
4ΣΕΛ. 9

Οι αστείοι χειρισμοί του
πρωθυπουργού εξέθεσαν τη χώρα

Τα Μάρμαρα «πλήρωσαν»
την γκάφα του
--- Μητσοτάκη
4ΣΕΛ. 8

Η εργαλειοποίηση του προσφυγικού ζητήματος
από την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ................................. Σελ. 4

Η υπουργός Παιδείας να πάρει τις σωστές αποφάσεις...

ητικά, από ποια δραστηριότητα τεκμαίρεται η
Ανεξαρτησία τους, όταν είναι διορισμένες από
τις κυβερνήσεις, οι οποίες κάθε άλλο παρά
ανεξάρτητες είναι; Και αποτελεί κοινό μυστι-

κό το ότι κλείνουν το μάτι σε όποιον έχουν
ανάγκη, με οποιονδήποτε τρόπο...
Η Ένωση Αθέων και η Ελληνική Ένωση για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) εί-

χαν προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θεωρώντας ότι είναι αντισυνταγματική και μη νόμιμη η αναγραφή του θρησκεύματος και της
ιθαγένειας στα απολυτήρια της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
στο μηχανογραφικό σύστημα «myschool»,
όπως και η δήλωση του μαθητή ή του γονέα
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Δεν θα μετατραπεί η χώρα σε αποθήκη ψυχών

ΗγιαΕΛΛΑΔΑ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
να περνούν μπέικα οι Ευρωπαίοι
Είναι ώρα να ανοίξουμε τα σύνορά μας και ας κάνουν ό,τι νομίζουν
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 7
με τους πρόσφυγες που στέλνει ο Ερντογάν

Το Δίστομο άνοιξε τον δρόμο
για τις γερμανικές αποζημιώσεις...
= Κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αξιοποιήσουν

τη γενναία απόφαση του ιταλικού δικαστηρίου

Μ

ια μάχη που την ξεκίνησε σχεδόν μόνος του, με πάθος, ο Γιάννης Σταμούλης για τις θηριωδίες των ναζί στο Δίστομο, όπου τα θύματα ήταν αμέτρητα, την εβδομάδα που πέρασε βρήκε δικαίωση. Η απόφαση υπ’ αριθ.
21995/2019 του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας δρομολογεί την καταβολή των πολεμικών επανορθώσεων με την κατάσχεση των εισπράξεων από τα εισιτήρια των ιταλικών σιδηροδρόμων, στα
οποία είχαν συμμετοχή και οι Γερμανοί.
Η απόφαση αυτή δίνει τη δυνατότητα να κατασχεθούν
αγαθά της Γερμανίας στην Ιταλία και παράλληλα δίνει
την ευχέρεια στους συγγενείς και στις οικογένειες των
θυμάτων εγκλημάτων πολέμου, που έγιναν από ναζιστές κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, να
εισπράξουν τις γερμανικές επανορθώσεις.
Ο αγώνας του Γιάννη Σταμούλη δικαιώνεται... Κανένας δεν πάει χαμένος...
Η κόρη του η Κέλλυ πήρε τη σκυτάλη από τον πατέρα της και έχει πλέον την ικανοποίηση ότι ο αγώνας των
Διστομιτών, με την επιμονή του Γιάννη Σταμούλη, απέδωσε καρπούς. «Αυτή η απόφαση αποτελεί ένα μέσο

Να δουλειές
με πολλά λεφτά...
= Και μάλιστα αφορολόγητα!
Πέφτει ο τζίρος τους μήνες του καλοκαιριού, μειώνεται η κίνηση της Αγοράς,
όμως αποδεικνύεται ότι υπάρχει χρήμα με
ουρά, και μάλιστα αφορολόγητο!
Η έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας είναι αποκαλυπτική για τα...
κέρδη όσων... δραστηριοποιούνται σε αυτά τα... επαγγέλματα.
Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι ο... τζίρος από το εμπόριο ναρκωτικών το 2016
ήταν 200 εκατ. ευρώ, ενώ από το λαθρεμπόριο τσιγάρων το Δημόσιο έχασε φόρους
431,8 εκατ. ευρώ την ίδια χρονιά και η παράνομη διακίνηση μεταναστών απέφερε
κέρδη 367 εκατ. ευρώ.
Από το 2014 μέχρι το πρώτο εξάμηνο
του 2018 ελέγχθηκαν 262 υποθέσεις ξεÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 7

Με τη στήριξη των «53»

πίεσης στον παγκόσμιο νομικό στίβο, που σιγά σιγά αλλάζει και πάει
υπέρ του ανθρωπιστικού δικαίου,
γιατί δεν είναι δυνατόν όταν υπάρχουν τέτοιου είδους θηριωδίες να

μην υπάρχουν και αποζημιώσεις»,
δήλωσε η Κέλλυ Σταμούλη. Και επισήμανε: «Βλέπουμε ότι τα δικαστήρια άλλων χωρών μπορούν και
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 7

Φωτιές άναψε στον
ΣΥΡΙΖΑ ο Σακελλαρίδης
= Έχει γίνει μεγάλο πλιάτσικο

με τα εκατομμύρια
για τη σίτιση των προσφύγων
4ΣΕΛ. 9

Του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΛΟΥΣΗ ..................................... Σελ. 5

Ξαναχτύπησε ο Σημίτης!

Δάνεια: Εξασφαλίσεις, εγγυήσεις και εμπορευσιμότητα
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ................................................ Σελ. 5

Ιταλική πολιτική κρίση: Αισιοδοξία και ανησυχίες
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ .................................. Σελ. 6

=Θεωρεί πιθανή «μια αντιπαράθεση Τουρκίας – Ελλάδας
στο άμεσο μέλλον» και ανοίγει την πόρτα για να τα βρούμε...

Η λαθρομετανάστευση εξελίσσεται
σε υβριδικό πόλεμο κατά της χώρας
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ......................................... Σελ. 7

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται, την πρώτη φορά
ως τραγωδία και τη δεύτερη ως φάρσα… Κ. Μαρξ
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ....................................... Σελ. 8

Η 3η Σεπτέμβρη δείχνει το μέλλον
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ............................. Σελ. 10

Παράθυρο ελπίδας για τους δανειολήπτες
με ρήτρα ελβετικού φράγκου;
Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ..................................... Σελ. 11

«Μάθε, παιδί μου, γράμματα» - Κατάρα η αξιοκρατία!

ó. 13

Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ .................................... Σελ. 12
36

κό

Γράφουν σήμερα στο «Π»

= Οι «Άθεοι» επέβαλαν την... αθεΐα με τη βούλα
της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
= Τι σημαίνει η απόλυτη αφωνία της Εκκλησίας;

ÄéáâÜóôå óôéò

Τρεις υπουργοί για τις
συνδικαλιστικές Ενώσεις στα ΜΜΕ

των Ιμίων»
των «γκρίζων ζωνών»
Οκαι«πρωθυπουργός
ανησυχεί για τα εθνικά μας θέ-

ματα. Μέσα σε δύο μήνες βγήκε δύο φορές με άρθρα του να
υποδείξει λύσεις συμβιβασμού.
Το ένα ήταν στην «Καθημερινή»
με τίτλο «Δεν αποκλείω νέα
“Ίμια”», ενώ σε άρθρο του στα

«Νέα» πριν από μία εβδομάδα
συστήνει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση «Όχι άλλες ‘‘μονόπλευρες Πρέσπες’’». Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο
παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού πέρασαν... απαρατήρητες. Κανένα σχόλιο δεν έγινε από το Μαξίμου ούτε και από
τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, που είχε τα ηνία της
χώρας για τεσσεράμισι χρόνια
και ήταν έργο του η Συμφωνία
των Πρεσπών, για την οποία δια-

τυπώνεται η αιχμή ότι ήταν «μονόπλευρη» πράξη. Καμία αντίδραση, όμως, και από το κόμμα
του, το ΠΑΣΟΚ, του οποίου ήταν
πρόεδρος.
Πολύ περισσότερο από τη
στιγμή που όλοι οι χειρισμοί του
ως πρωθυπουργού κάθε άλλο
παρά επιτυχείς ήταν για την πορεία των εθνικών μας θεμάτων.
Αντίθετα, ενίσχυαν τις τουρκικές αμφισβητήσεις της εθνικής
μας κυριαρχίας. Σπέρνει δε ο
πρώην πρωθυπουργός ανησυ-

χία στον κάθε έλληνα πολίτη ότι
είμαστε κοντά σε πολεμική σύρραξη, γράφοντας πως «μια αντιπαράθεση Τουρκίας και Ελλάδας είναι στο άμεσο μέλλον
πιθανή»!
Τι προτείνει στη «νέα ελληνική κυβέρνηση»; «Είναι ανάγκη να διαμορφώσει ένα κλίμα
ανταλλαγής απόψεων και προσπάθειας ευρύτερης αποδοχής
των αναγκαίων πολιτικών»! Συστήνει, μάλιστα, στην αντιποÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 7

Κατάργηση όλων
Κυκλωτική κίνηση Μαρινάκη των
φόρων ζητούν
Κάτω από 45 εκατ. ευρώ το φετινό πρωτάθλημα της Super League οι καναλάρχες της
περιφέρειας!
Φτιάχνει ταινιοθήκη με… Ιστορία η Cosmote TV

Πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή!

7,3 δισ. ευρώ
χάθηκαν από ΦΠΑ
4ΣΕΛ. 11

Φοροελαφρύνσεις
μοίρασε ο Κυριάκος
= Δίνουν ανάσες στην Αγορά
και στα νοικοκυριά
4ΣΕΛ. 10

Θερμό φθινόπωρο από
τον «τυφώνα Ταγίπ»
= Πίεση σε όλα τα μέτωπα
από τον ανεξέλεγκτο Τούρκο
4ΣΕΛ. 6

Γι’ αυτό έπεσε έξω το καράβι...

Μέχρι 500 ευρώ
χρωστούν 2.036.005
φορολογούμενοι...
4ΣΕΛ. 12

