
Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Μ
ια χαρά πάμε. Όποιος
δεν το βλέπει είναι...
θεόστραβος και θα πρέ-

πει η κυβέρνηση να μοιράσει
γυαλιά στους... αόμματους. Η
Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια
στη φτώχεια σε όλη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση – άλλη μια
απόδειξη για το πόσο εξα-
σφάλισε την επιβίωση των κα-
τοίκων των χωρών-μελών της.
Χαστούκι είναι για τα αφεντι-
κά της ΕΕ τα στοιχεία της Eu-
rostat για το 2016. 
Ο ένας στους τρεις κατοί-

κους στην Ελλάδα ζει σε συν-
θήκες φτώχειας ή κοινωνικού

Υπό διωγμό τελεί η ομογένεια της Χειμάρρας στην Αλβα-
νία, με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα να μη χάνει ευκαιρία

να εκδηλώσει το ανθελληνικό του μένος. Με το πρόσχημα
της ανάπλασης της ευρύτερης πε-
ριοχής, πετάει στον δρόμο δεκάδες
έλληνες ομογενείς με συνοπτικές
διαδικασίες, προκειμένου στη συ-
νέχεια να προχωρήσει στην κατε-
δάφιση των κατοικιών τους. Η κίνη-
σή του αυτή έρχεται να προστεθεί
σε μια σειρά ενεργειών σε βάρος της
ομογένειας, που αισθάνεται ότι βρί-
σκεται υπό διωγμό. 
Κατ’ επανάληψη και με διάφορους

τρόπους η ελληνική κυβέρνηση έχει
διαμηνύσει στον Έντι Ράμα ότι πρέ-
πει να σταματήσει να παραβιάζει τους
διεθνείς κανονισμούς και τα αν-
θρώπινα δικαιώματα των ομογενών. Σε προχθεσινή ανακοί-
νωσή του το υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε τα Τίρανα ότι
εφαρμόζουν πολιτική ξεριζωμού της ιστορικής παρουσίας του
Ελληνισμού στην περιοχή της Χειμάρρας. Ακόμη πιο σκλη-
ρός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος, κατά

την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κέρκυρα, κατηγόρησε τα
Τίρανα για συμπεριφορές «διεθνούς τυχοδιωκτισμού» και
«ωμής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τονίζο -

ντας πως με τη στάση τους αυτή υπο-
νομεύουν την πορεία ένταξής τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προειδο-
ποίησε, μάλιστα, ο κ. Παυλόπουλος
ότι «δεν πρόκειται να μείνουμε απα-
θείς απέναντι σε τέτοιες συμπεριφο-
ρές». Αλβανικά Μέσα Ενημέρωσης,
πάντως, χαρακτηρίζουν τις ενέργει-
ες του Έντι Ράμα σε βάρος της ομο-
γένειας ως κίνηση αποπροσανατο-
λισμού της κοινής γνώμης της χώρας
από το μεγάλο σκάνδαλο εμπορίας
ναρκωτικών. Στο κύκλωμα που εξάρ-
θρωσαν οι ιταλικές Αρχές μετείχε και
ο πρώην υπερυπουργός και στενός

φίλος του Σαϊμίρ Ταχίρι. Οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως
της δημοσιότητας έχουν φέρει σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση τον
αλβανό πρωθυπουργό, ο οποίος με σπασμωδικές κινήσεις,
όπως οι διώξεις σε βάρος της ελληνικής ομογένειας, προ-
σπαθεί να βγει από το πολιτικό αδιέξοδο.
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Στο τελευταίο σκαλοπάτι του κατή-
φορου εθνικής υποτέλειας και ηθικής
σήψης έφθασε η κυβέρνηση και οι συ-
νοδοιπόροι της από τον αντιπολιτευ-
τικό χώρο με τα δύο επαίσχυντα νο-
μοσχέδια που εψήφισαν. Παραδίδουν
τη Θράκη στην τουρκική βουλιμία και
με τα περί ομοφυλοφίλων διαλύουν

τον ιστό της ελληνικής οικογένειας. Με εγκληματική
ασυνειδησία, οι ανιστόρητοι που παριστάνουν τους
«εθνοπατέρες», υπό τα χειροκροτήματα του Ερντο-
γάν, έδωσαν νομιμότητα στην «Τουρκική» Ένωση Ξάν-
θης. Εψήφισαν, δηλαδή, το σχέδιο που είχε χαράξει
από πολύ νωρίς ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Με-
τά τη μικρασιατική συμφορά, ο ηγέτης των Τούρκων
εδήλωσε δημόσια ότι στο μέλλον η Θράκη θα γινό-
ταν τουρκική. Και αυτό οι Τουρκαλάδες θα το πετύ-
χαιναν σταδιακά, με έξυπνη στρατηγική και υπομο-
νή. Από το βάθος του χρόνου, ο αιμοσταγής Κεμάλ
δικαιώνεται χάρις στην κυβέρνηση του Τσίπρα και
στους κομπάρσους της αντιπολίτευσης. 
Ας δούμε, όμως, προηγουμένως τι πέτυχαν οι «μα-
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Κατήφορος…
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Επιστολή ΕΣΡ στα κανάλια: Συμμορφωθείτε, αλλιώς κλείνετε
Ποιος θα πάρει την ευθύνη αν πεθάνει απεργός πείνας στην ΕΣΗΕΑ;

Έλεγχος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στη μεταβίβαση του Epsilon

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

στο υπουργειο Εργασιας 
Κι άλλο κατόρθωμα των δανειστών
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Τα εθνικά συμφέροντα να
προηγούνται των ιδεολογιών
=Μια ψύχραιμη εκτίμηση της ελληνοα-

μερικανικής συνάντησης κορυφής

Χαράς Ευαγγέλια... Αναβαθμιστή-
καμε! Με τη βούλα του νέου... φί-

λου μας, του Τραμπ. Μόνο που πάλι
εμείς βάλαμε το χέρι στην τσέπη – το
μόνιμο κορόιδο, η Ελλάδα. Πάνω από
δύο δισεκατομμύρια ευρώ κοστίζει σε
αυτήν τη φάση η... αναβάθμιση του ρό-
λου μας. Και είναι από αυτά που μας
περισσεύουν από τις περικοπές των
συντάξεων και τις εξωφρενικές αυξή-

σεις στους φόρους και στις εισφορές,
εξαιτίας των οποίων πολλοί συνάν-
θρωποί μας... χορταίνουν στα σκουπί-
δια και κάποιοι πιο τυχεροί στα συσσί-
τια της Εκκλησίας. Για να φυλάμε τα
σύνορα της Δύσης και πρωτίστως της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να τσο -
ντάρει ούτε ένα ευρώ. Αναβάθμιση που
δίνει δουλειά σε 10.000 συμπατριώτες
του αμερικανού Προέδρου, ο οποίος
φιλοξένησε τον πρωθυπουργό μας στο
Blair House, τιμή που πολύ λίγοι ξένοι

ηγέτες είχαν... Τον συνολικό λογαρια-
σμό της... αναβάθμισης τον ξέρει μόνο
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και
ασφαλώς ο υπουργός Άμυνας Πάνος
Καμμένος και ο υπουργός Οικονομι-
κών Ευκλείδης Τσακαλώτος.  Μέσες –

άκρες, έχουμε μια γεύση για το τι δώ-
σαμε χάρη στην... αθυροστομία του
Τραμπ, που ήθελε να ακούσει ο αμερι-
κανός πολίτης ότι για αυτόν φροντί-
ζει, για να έχει δουλειά. Δεν είπε, όμως,
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Πέπλο σιωπής για το τι 
συζήτησαν Τραμπ – Τσίπρας
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Κατ' εντολή των δανειστών, που ανακάλυψαν αλχημείες 

«ΟΧΙ» από «τρόικα»
για ΕΔΟΕΑΠ
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=Πληρώνει, μάλιστα, κι από πάνω η Ελλάδα για τη φύλαξή του κάποια 
δισεκατομμύρια, όπως τα 2,4 δισ. για τα F-16 στους Αμερικανούς

ΜΠΟΥΚΑΡΑΝ
Έχουν στοιχεία ότι ο αριθμός των συντάξεων που έχουν χορηγηθεί 

είναι πλαστός, όπως και τα χρήματα που δήθεν έχουν δοθεί 

Πρωταθλητές και στη φτώχεια!

Θηλιά έχουν γίνει για επιχειρήσεις και τράπεζες

Στο σφυρί βγάζει και η Εθνική
Τράπεζα «κόκκινα» δάνεια 
3 δισ. ευρώ!

óåë. 6

= Λένε γαλάζιοι βουλευτές

Ούτε νοίκι δεν δίνουν για το «οικόπεδο» που έχουν καταπατήσει 

Αερομαχίες 
κυβέρνησης –
Ν. Δημοκρατίας!

Δεν ήταν μόνο η παραγγελία για τα F-16

Τώρα η κυβέρνηση 
θέλει το ΔΝΤ!

Δεν βάζει θέμα αποχώρησης

=Ό,τι αποφασίσει 
το Ταμείο, λέει 
ο Δημήτρης 
Τζανακόπουλος 

= Ποια είναι η πρόταση  
της Λαγκάρντ 
για το χρέος
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= Σε κατασχέσεις ακόμη και οικοπέδων προχωρεί η ΑΑΔΕ!
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=Πρόκειται για συμπεριφορές «διεθνούς τυχοδιωκτισμού», τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Όχι στους άκαπνους 
και τους ξενόφερτους!

Ούτε και οι αριθμοί 
ευημερούν πλέον... óåë. 6

Απίστευτο, δυστυχώς όμως αληθινό. Εδώ
και έναν χρόνο, έχει σταματήσει η χορή-

γηση συντάξεων σε αναπήρους για τους οποί-
ους, ύστερα από ιατρική εξέταση από τις αρ-
μόδιες Επιτροπές, κρίθηκε ότι η αναπηρία τους
παραμένει και επομένως θα πρέπει να συνε-
χισθεί η καταβολή της σύνταξής τους.
Και εδώ, όμως, αποδεικνύεται η... ετοιμό-

τητα που από δεκαετίες έχει το Δημόσιο και
το πόσο καλά λειτουργούν οι υπηρεσίες που
είναι αρμόδιες για να πάρουν σάρκα και οστά
οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί.  Το μπλοκά-
ρισμα στην έκδοση των εν λόγω αναπηρικών
συντάξεων οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει το
απαραίτητο λογισμικό! Με αποτέλεσμα να την
πληρώνουν οι ανάπηροι! Η αρμόδια υπουρ-

Εδώ και έναν χρόνο 
έχουν μπλοκάρει χιλιάδες
συντάξεις αναπηρίας! 
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Ο Ράμα γκρεμίζει τα σπίτια των Ελλήνων στη Χειμάρρα

ÄéáâÜóôå óôéò

Εργαζόμενοι παντός καιρού
σε θυγατρικές media!

Επίτροποι του 
Ελεγκτικού
Συνεδρίου 

Στους «θεσμούς» 
οι χήρες... óåë. 2

Πάνω από
150.000 θα πάνε
να ψηφίσουν για
αρχηγό της νέας
Κεντροαριστεράς
=Φώφη: Τέλος οι βαρόνοι και οι φεουδάρχες

óåë. 12

Έχει ταλέντο ο Κυριάκος 
να διχάζει και να 
διώχνει κόσμο!
= Τελευταία… επιτυχία του, η ΔΑΠ

Δεν δυστυχούν μόνο οι άνθρωποι...

Σχέδιο περιθωριοποίησής
του βλέπει 
ο Άδωνης!
= Σκληρή κόντρα με 
τον Χατζηδάκη για 
τη θέση Νο2

Πάμε Κύπρο, η σωτηρία
για τους ελεύθερους
επαγγελματίες óåë. 4


