
Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Τ
ελικά, ήταν πρόσχημα ότι το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) μπλο-
κάρει την επένδυση στο Ελληνικό και οδηγεί τους επενδυτές στο να τα βρο -
ντήξουν με την καθυστέρηση της γνωμοδότησης ως προς την κήρυξη του
αρχαιολογικού χώρου. Όπως αποδείχθηκε, άλλοι «παράγοντες», με διά-

φορα τερτίπια, δημιουργούσαν προβλήματα στη σύγκλησή του, αλλά με διαρρο-
ές δημιουργήθηκε το κλίμα ότι έφταιγαν οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι για άλλη μια φο-
ρά πήγαιναν να τινάξουν στον αέρα μια επένδυση δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα
μεταμορφώσει την περιοχή σε παράδεισο και θα δώσει δουλειά σε 70.000 άτομα. 

Γ
ια να φθάσει στο σημείο να τα πει έξω από τα δόντια
για το κακό που έχει κάνει σε πολλές χώρες της Ευ-
ρώπης ο Σόιμπλε, με τις πολιτικές φτώχειας που επέ-

βαλε, ένας υπουργός που μέχρι πριν από λίγες εβδομά-
δες καθόταν δίπλα του στα έδρανα της Γερμανικής Βουλής,
αντιλαμβάνεται κανείς την οργή που αισθάνεται λόγω των
αντιδράσεων που συναντά παντού ο υπουργός Εξωτερι-
κών Ζίγκμαρ Γκάμπριελ και αντικαγκελάριος της Γερμανίας
για ένα διάστημα. 
Σε μια κοινή συνέντευξη σε σειρά γερμανικών εφημε-

ρίδων ο κ. Γκάμπριελ δήλωσε ότι ο πρώην υπουργός Οι-
κονομικών, με τη σκληρή στάση του στα προγράμματα διά-
σωσης της Ευρωζώνης, «κατάφερε να στρέψει όλα τα
κράτη-μέλη της ΕΕ εναντίον της Γερμανίας». 
Προχώρησε, μάλιστα, και παραπέρα κατηγορώντας τον

Σόιμπλε, τον οποίο παρόπλισε, κάνοντάς τον πρόεδρο της
Γερμανικής Βουλής, ότι «μετέτρεψε την Ευρώπη σε έναν
σωρό από ερείπια, που θα πρέπει τώρα να τα μαζέψουν
άλλοι»! 

«Ο κ. Σόιμπλε είναι μια διχαστική φιγούρα στην ευρω-
παϊκή πολιτική σκηνή. Ως ο μακροβιότερος υπουργός Οι-

κονομικών της Άνγκελα Μέρκελ, o κ. Σόιμπλε δέχεται συγ-
χαρητήρια στη Γερμανία επειδή βρισκόταν στο “τιμόνι” σε
μια περίοδο οικονομικής δύναμης
για τη χώρα», λέει η βρετανική εφη-
μερίδα «The Telegraph» και συ-
νεχίζει: 

«Αλλά είναι μισητός σε χώρες
όπως η Ελλάδα για τη βαθιά απο-
στροφή του στη διάσωση των οι-
κονομικά ασθενέστερων χωρών
της Νοτίου Ευρώπης». 
Οι δηλώσεις του Ζίγκμαρ Γκά -

μπριελ είναι αποδεκτές από
αρκετά μέλη του κόμμα-
τός του, δεδομένου ότι οι
βουλευτές του SPD δεν
χειροκρότησαν μετά την
εκλογή του Σόιμπλε ως
προέδρου της Γερμα-
νικής Βουλής. 
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Το βαθύτερο νόημα της εθνικής επε-
τείου της 28ης Οκτωβρίου φοβούμαι
ότι δεν έχει γίνει κατανοητό από τη γε-
νιά τη σημερινή. Κι αυτό αποκτά άμε-
ση σχέση με όσα βιώνουμε στις μέ-
ρες μας. Η 28η Οκτωβρίου του 1940
ήταν ένας ακόμα κρίκος στην αλυσί-
δα ατελείωτων εθνικών ανατάσεων

της ελληνικής φυλής μέσα στους αιώνες. Οι χρυσές
σελίδες των αγώνων του έθνους μας γράφτηκαν από
αρχαιοτάτων χρόνων με την ΑΡΝΗΣΗ. Από τον Λεω-
νίδα με τους τριακόσιους, τον Κωνσταντίνο Παλαι-
ολόγο στην Πύλη του Ρωμανού, τη Φιλική Εταιρεία
μέσα στην τουρκοκρατία, χιλιάδες παραδείγματα σε
όλες τις εποχές έχουν κοινή συνισταμένη τα «ΟΧΙ»
που γράφτηκαν με αίμα. Έτσι κατορθώσαμε να επι-
ζήσουμε. Με τα «ΟΧΙ», και ποτέ με «ΝΑΙ». 
Σήμερα, πολλοί δεν κατανοούν ότι βρισκόμαστε

υπόδουλοι μέσα σε μια αποικιοκρατία, σε μια πρω-
τοφανή δικτατορία, που για όπλο δεν έχει βόμβες αλ-
λά ένα νόμισμα, το ευρώ, με το οποίο μας υπέταξαν
διότι το απεδέχθησαν γερμανόδουλοι, που εξυπη-
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Τα «ΟΧΙ»…
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Προς σύγκρουση ΕΙΤΗΣΕΕ - κυβέρνησης στο ΣτΕ
Ποινή στο Δημόσιο για μη τήρηση του 30% της διαφήμισης στα περιφερειακά ΜΜΕ!

Στα 250 εκατ. ευρώ θα πάει η τηλεοπτική διαφήμιση

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

στα σχεδια του Τσιπρα
Πολλές... αμαρτίες έχει το Ελληνικό 
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Το έπος του ’40 και οι σχέσεις
της Ελλάδας με Ιταλία, Γερμανία
και Αλβανία, πριν και μετά

Έναν ακόμη Γολγοθά ανεβαίνει η Ελ-
λάδα, με τους... εξεταστές μας, για

άλλη μια φορά, να κοιτάζουν τα κιτά-
πια τους για να δουν αν περνάμε με κα-
λό βαθμό όλα τα... μαθήματα. Αν θα
περάσουμε στο επόμενο... εξάμηνο ή
θα μείνουμε πάλι... μετεξεταστέοι, και

μάλιστα με βαριές ποινές και κλείσιμο
στο... πειθαρχείο. Με νέα μέτρα και πε-
ρικοπές παντού, με αυξήσεις σε φόρους
και «χαράτσια». Με τις κατασχέσεις
και τους πλειστηριασμούς να είναι στην
ημερήσια διάταξη και με τα «κόκκινα»
δάνεια να έχουν γίνει μία ακόμη θηλιά,

που θα επισπεύσει το «τετέλεσται» για
πολλά μαγαζιά, μικρά και μεγάλα, αν
δεν δοθεί μια λύση βιώσιμη, στην οποία
θα μπορεί να ανταποκριθεί ο δανει-
ολήπτης με βάση τη σημερινή οικονο-
μική του δυνατότητα. Δεν κλείνει κα-
νείς τα μάτια στο ότι η κυβέρνηση ζει

ένα ακόμη μαρτύριο αυτές τις μέρες.
Ένα μαρτύριο που το έζησαν και οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά παρά
την υποταγή τους στα τελεσίγραφα των
έξω δεν ήρθε η άνοιξη. Αντίθετα, το
σκοτάδι έγινε πιο βαθύ, με το τούνελ
να μεγαλώνει... Ποιος φταίει; είναι το

ερώτημα. Η συνταγή ή αυτοί που πρέ-
πει να την εφαρμόσουν; Οι ξένοι λένε
ότι φταίμε εμείς, ενώ οι δικοί μας ισχυ-
ρίζονται ότι το φάρμακο είναι βαρύ και
δεν το αντέχει ο ασθενής, με αποτέλε-
σμα να πέφτει σε κώμα και να μην μπο-
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Έμεινε από… 
λάστιχο ο Κυριάκος

Κράχτης για τους επενδυτές τα φθηνά ακίνητα 
και το φθηνό και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό
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Το δικό του παιχνίδι παίζει ο Τσακαλώτος με τους «53»

Ψηφιακή 
εποπτεία 
στα media
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= Αυτοί βγήκαν από τα κάτεργα, ενώ εμείς παραμένουμε οκτώ χρόνια τώρα γιατί όλοι όσοι κυβέρνησαν κι εσύ τώρα 
δεν μπορέσατε να αποτινάξετε τον ζυγό... = Δεν είναι ώρα να πείτε όλοι μαζί ένα νέο «ΟΧΙ» στα ξένα αφεντικά; 

Δήλωση κορυφαίου παράγοντα της ΝΔ στο «Π»

- Η ισχυρή ομάδα του Μαξίμου: Αλ. Φλαμπουράρης, Ν. Παππάς 
και Δ. Τζανακόπουλος - Η τριπλέτα Παν. Ρήγας, Αντ. Κοτσακάς 
και Ν. Σκορίνης, η εμπροσθοφυλακή του Αλέξη στον ΣΥΡΙΖΑ 

Η Κονιόρδου φταίει που δεν υπογράφει 
ή παίζονται άλλα παιχνίδια και 
το πρόβλημα δεν ήταν το ΚΑΣ; 

=Ξεκινάει καταιγίδα ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών και κατασχέσεων

Κύπρος, Ιρλανδία και Πορτογαλία μάς έχουν βάλει τα γυαλιά, Αλέξη! 

Aποκάλυψη

Ζητιανεύουμε
επενδύσεις

Τόσο ξύπνιοι είμαστε...

Στην Ολομέλεια του 
Ευρωκοινοβουλίου 
έφθασαν τα «κόκκινα» δάνεια!

Τη διαγραφή του Αυγενάκη
ζήτησε ο Σαμαράς

óåë. 8

Φουντώνει ξανά το Προσφυγικό, παρότι οι
καιρικές συνθήκες είναι αποτρεπτικές.

Ο... δικός μας, όμως, ο Ερντογάν φροντίζει
για εμάς, φορτώνοντάς μας με προβλήματα
μέχρι να υποκύψουμε στις απαιτήσεις του.
Έτσι, έχει απελευθερώσει το πέρασμα μετα-
ναστών από τα τουρκικά παράλια προς τα νη-
σιά μας. Οι ροές έχουν αυξηθεί (μέσα σε έξι
ημέρες έφθασαν στη Λέσβο και στη Χίο 778
πρόσφυγες), με αποτέλεσμα να έχει δημι-
ουργηθεί το αδιαχώρητο και πλέον οι υπάρ-
χουσες δομές φιλοξενίας να μην επαρκούν

Τι θα γίνει με τα 1.650 
ανήλικα προσφυγόπουλα; 
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Μετέτρεψε ο Σόιμπλε την Ευρώπη σε ερείπια! 

ÄéáâÜóôå óôéò

Μπρα-ντε-φερ 
τραπεζών – Mega

Οι όροι της Αθήνας για τα F-16
=Διαπραγμάτευση γίνεται, δεν υπάρχει συμφωνία

óåë. 9

Καρκίνος μαστού:
Τι πρέπει να γνωρίζει
κάθε γυναίκα

«ΟΧΙ» στον καθένα που 
επιβουλεύεται τα σύνορά μας

óåë. 4

ÓÅË. 8

ÓÅË. 13

ΕΜΠΟΔΙΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ
ΤΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ 

ΜΕ ΤΗ 
ΛΑΓΚΑΡΝΤ...

Του τα έψαλε άγρια ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γκάμπριελ 

=Είναι ο πιο μισητός άνθρωπος στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες 

Kαι την ίδια ώρα ελληνικές 
επιχειρήσεις πάνε στη Βουλγαρία, 

όπου πληρώνουν λιγότερους φόρους! 
Το τσουνάμι των φόρων και των ασφαλιστικών εισφο-

ρών, αντί να υποχωρεί, φουσκώνει και με νέα «χα-
ράτσια» και ξεζουμίζει τις επιχειρήσεις. Είναι ζήτημα πλέ-
ον αν μένουν στον επιχειρηματία κάποιες πενταροδεκάρες
για την επιβίωση της οικογένειάς του και την κάλυψη
των αναγκαίων. Και πλέον, έχοντας φτάσει στο μη πα-
ρέκει, οι επιχειρηματίες αναζητούν τρόπους ώστε να
μπορέσουν και να κρατήσουν ανοιχτό το μαγαζί τους και
να ζήσουν το σπιτικό τους. Ήδη πολλές επιχειρήσεις πή-
ραν των ομματιών τους και μετέφεραν την έδρα τους σε

      ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ  16

Η θρόμβωση προλαμβάνεται 
και θεραπεύεται     

óåë. 11, 12 - 19, 20

Βρέφος 11 μηνών το πρώτο θύμα της ιλαράς

Το 1/3 της αναβάθμισης θα γίνει στην ΕΑΒ

Φώφη: Τολμάμε 
για την παράταξη, 
τολμάμε για τη χώρα

óåë. 13

= Στους δρόμους κοιμούνται
=Θα αφεθούν στο έλεος του καθενός,
με τους κινδύνους να παραμονεύουν;

=Αναζητούνται «προσεκτικές διατυπώσεις» στην απόφαση 
ως προς το ύψος των κτιρίων, όπως ζητάει ο επενδυτής 

óåë. 15

=Έξαλλος και με τον Κυριάκο: «Εγώ τον
έβγαλα αρχηγό, αλλά το παιδί δεν κάνει»

=Θυσίασε την Παπακώστα στον βωμό
του Άδωνη o Mητσοτάκης

=Διεμήνυσε από τη Θεσσαλονίκη 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
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