Ενώ οι περικοπές ξεπερνούν το 25%

Στα κοράκια-funds

ÓÅË. 11

Για ένα κομμάτι ψωμί πουλάνε οι τράπεζες
καταναλωτικά δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ

Στο περίμενε βρίσκονται
128.000 αιτήσεις για εφάπαξ

ÓÅË. 10

= Μια ακόμη αμαρτωλή ιστορία των μνημονιακών κυβερνήσεων
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Αργεί ακόμη να ξημερώσει...
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εν θα διαφωνήσει κανείς ότι κάποιες ισχνές ηλιαχτίδες έχουν αρχίσει να φαίνονται στον μακρινό ορίζοντα, ότι κάποιοι αριθμοί ξεκολλούν
από το μείον. Αυτά, όμως, δεν αντισταθμίζουν ό,τι ζει κάθε μέρα ο κόσμος,
με τον πάτο να παραμένει δίπλα στον
καθένα. Σε όποιον χώρο κι αν δουλεύει.

Και οι κάθε είδους αντοχές εξαντλούνται.
Η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί αυξήθηκε κατά 1% το λιανεμπόριο, όπως
και οι εξαγωγές. Λέει ότι η ανάπτυξη
άρχισε να ροδίζει και ότι πλέον αποκτήσαμε πλεονάσματα, άρα πάμε καλά, ξεφύγαμε από τη σφιχτή αγκαλιά
του θανάτου. Αυτά τα καλά νέα, όμως,

δεν είναι και τόσο καλά στη ζώσα πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι εντελώς
άλλη. Και δεν κρύβεται.
= Πώς να κρύψεις ότι τα νοικοκυριά
δεν μπορούν να πληρώσουν τον λογαριασμό της ΔΕΗ, όπως και μικρά
αλλά και μεγάλα μαγαζιά; Και ότι, παρά τους ευνοϊκούς διακανονισμούς

που έχει κάνει η επιχείρηση για πολύ
μεγάλο αριθμό καταναλωτών και τη
χορήγηση έκπτωσης 15% σε οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές χαμηλής και μέσης τάσης, οι
απλήρωτοι λογαριασμοί έχουν φτάσει στα 2,5 δισ. ευρώ, με τη ΔΕΗ να
κινδυνεύει να χρεοκοπήσει;

= Πώς να κρύψεις ότι τα ελληνικά
νοικοκυριά τρώνε από τα έτοιμα και,
σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ, το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 η αποταμίευση των νοικοκυριών μειώθηκε
κατά 4,5 δισ. ευρώ;
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ΣΤΑ
ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ
ξανα η Εκκλησια

Τι σημαίνει η σιωπή του Τσίπρα, που έχει θερμές σχέσεις με τον Αρχιεπίσκοπο;
Άβατο ο χώρος
του λαθρεμπορίου
καυσίμων και τσιγάρων!
ιαχρονικό το καθεστώς. Επί όλων των κυβερνήσεΔων.
Δεξιών, σοσιαλιστικών και αριστερών (όποιας
μορφής). Με ηγέτες πρώτης γραμμής. Για τους περισ-

σότερους από τους οποίους θα μπορούσες ακόμη και
να βάλεις το χέρι σου στο Ευαγγέλιο ότι δεν υπάρχει
καμία σκιά. Κι όμως, ΚΑΜΙΑ κυβέρνηση δεν τόλμησε
να εισβάλει στο άβατο του –τεραστίων διαστάσεων– λαθρεμπορίου στα καύσιμα και στα τσιγάρα. Καμία δεν
έβαλε το μαχαίρι στο κόκαλο.
Και οι ευθύνες για αυτή την ασυλία που απολαμβάνουν χρόνια αμέτρητα εκείνοι που κινούν τα νήματα του
λαθρεμπορίου στα δύο αυτά ανεξάντλητα... κοιτάσματα δεν ανήκουν μόνο στις κυβερνήσεις (χωρίς να είναι
άμοιρες ευθυνών και οι αντιπολιτεύσεις). Ευθύνες έχει
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Η Ελλάδα μέσα στις 10 πρώτες χώρες
του διεθνούς παρεμπορίου

= Και για την αλλαγή της ταυτότητας φύλου, «που τορπιλίζει τον θεσμό
της οικογένειας και καταστρέφει τον άνθρωπο», όπως τονίζει η Ιεραρχία

17 με 20 δισ. ο τζίρος
από τα είδη-μαϊμού

Για να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό, γιατί τους έλειπαν 12 εκατ. ευρώ!

óåë. 10

Κόβουν και το επίδομα τέκνων
και φτώχειας!

Ξέχασε τις εκλογές, πάμε
με τον Τσίπρα
= Διαμηνύουν οι έξω
στον πρόεδρο τη ΝΔ

Αυτές κι αν είναι… ανισότητες

Με τους «νταβατζήδες»
παίζει ο Μητσοτάκης
óåë. 8

Να… τελειώσει
τον Καμμένο, στόχος
του Κυριάκου
= Αρκετοί βουλευτές της ΝΔ δεν
συμφωνούν με τις εμμονές του…

ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

από τους αριθμούς δεν βλέπουν τίποτε άλλο. Στην...
μπάντα και οι άνθρωποι. Τους αντιμετωπίζουν σαν...
αντικείμενο προς... άρμεγμα! Και, δυστυχώς, αυτή η
διαπίστωση δεν επιδέχεται την παραμικρή αμφισβήτηση. Τις αποδείξεις τις προσφέρει η ίδια η πολιτική ηγεσία και οι γραφειοκράτες, που προκειμένου να... ισοφαρίσουν τον προϋπολογισμό κόβουν
κεφάλια. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το
2018 φαίνεται ότι τους έλειπαν 12 εκατ. ευρώ και τι
νομίζετε ότι βρήκαν να κόψουν; Όλα
τα άλλα επιδόματα για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης. Καταργούν το
επίδομα απροστάτευτων τέκνων, από το οποίο... κερδίζουν 3 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα ανεργίας για τους

óåë. 9
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Μπλόκο των «θεσμών» στις συντάξεις χηρείας!
= Ζητούν να επιστρέψουν αναδρομικά τη διαφορά μεταξύ της προσωρινής που παίρνουν και της χηρείας που θα πάρουν

Θα πάρουμε ανταλλάγματα
ή θα μείνουμε ξανά στα λόγια;

= Θέλουν οι Αμερικανοί κι άλλες
βάσεις στην Ελλάδα
óåë. 7

Αρκετά κράτησε το... κατενάτσιο
που έκανε η Επιτροπή Αλιβιζάτου

Στην τελική ευθεία
για την εκλογή προέδρου
της Κεντροαριστεράς
= Στις 12 Νοεμβρίου θα στηθούν οι κάλπες
óåë. 4

Τα θέματα που απησχόλησαν την ειδησεογραφία τον τελευταίο καιρό ήταν
από τα πιο θλιβερά και ξεπερνούν τα
όρια μιας πολιτικής αντιπαράθεσης.
ÃñÜöåé ï
Προκαλούν θλίψη, οργή και ανησυÃÅÙÑÃÉÏÓ
χία για το μέλλον αυτού του έθνους.
ËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
Το νομοσχέδιο για την «ταυτότητα φύλου» και η τροπολογία για την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» μαρτυρούν τη σήψη και την παρακμή στην οποία έχει περιπέσει όχι μόνο το κυβερνητικό
σχήμα αλλά –δυστυχώς– μέγιστο μέρος του πολιτικού κόσμου. Και εξ αρχής οφείλουμε να σημειώσουμε
τις τιμητικές εξαιρέσεις του ΚΚΕ, της Χρυσής Αυγής,
καθώς και κάποιων μεμονωμένων βουλευτών.
Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και θα μιλήσουμε ξεκάθαρα, με σαφήνεια και ειλικρίνεια, όπως
προσπαθούμε πάντοτε στον σχολιασμό από αυτήν τη
στήλη. Είναι ακατανόητο και ύποπτο το ότι άνευ λόγου και αιτίας, ξαφνικά, παρουσιάσθηκε στο προσκήνιο «θέμα ομοφυλοφίλων»! Ουδείς ποτέ τους

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Η Σούδα, το… μενού
στο τραπέζι Τραμπ – Τσίπρα
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Παραλογισμοί

ó. 13, 14

ποδεικνύεται για άλλη μια φορά, και μάλιστα με
Α
τον χειρότερο τρόπο, ότι εκεί στο υπουργείο Οικονομικών έχουν πάθει μόνιμη τύφλωση και πέρα

Απίστευτη αναλγησία

óåë. 8

40

Ρήγμα στις
σχέσεις Εκκλησίας
– Καμμένου
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= Το Δημόσιο χάνει φόρους 3,5 δισ. ευρώ

= Σε όλες τις δουλειές τους βάζει πλάτη

Για τον χωρισμό από το κράτος που προωθείται
μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος

Το… φύλο έχει
αναστατώσει
τα… φύλα στη ΝΔ

Σαρώνουν τα λουκέτα στη Βόρεια Ελλάδα!

έκταση της αποβιομηχάνισης που έχει υποστεί η Βόρεια
ΗΕλλάδα
τα χρόνια της κρίσης έχει οδηγήσει μεγάλες επιχειρήσεις από τον Έβρο, το Κιλκίς, τη Ροδόπη αλλά και τη Σίν-

οικονομικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληθαίνουν:
Στον Έβρο έχει κλείσει το 63% των μεταποιητικών ΑΕ και
ΕΠΕ. Στο Κιλκίς έχει μείνει λιγότερο από το 50% των επιχειδο (τη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρήσεων, ενώ η μοναδική αυτοδιοικούμενη βιορας) στο λουκέτο. Ο λόγος, το υψηλό λειτουργικό
μηχανική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας φθίνει
καθημερινά. Στη Ροδόπη έχει κλείσει το 34% των
κόστος που αντιμετωπίζει η εγχώρια βιομηχανία.
Είναι
επιχειρήσεων. Στα Γιάννενα πάνω από το 20%
Τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Αθα- η ανάπτυξη
των επιχειρήσεων, συγκεκριμένα το 22%. Στην
νάσιος Σαββάκης, στη 2η Σύνοδο του «ThessaΚαστοριά επίσης έχει κλείσει το 21% των επιχειπου
έρχεται...
loniki Summit 2017», αφορούν έρευνα που δεν
ρήσεων, χωρίς να έχει συνυπολογιστεί το πλήέχει ολοκληρωθεί ακόμη και είναι ενδεικτικά της
θος των εργαστηρίων γούνας της περιοχής τα
κατάστασης που βιώνει η Βόρεια Ελλάδα.
οποία είτε έκλεισαν είτε βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική
Τα ποσοστά των λουκέτων που έχουν μπει σε επιχειρή- και λειτουργική κατάσταση. Στη δε μεγαλύτερη βιομηχανική
σεις που υπήρχαν το 2000 και που ιδρύθηκαν ενδιάμεσα τα περιοχή της χώρας μας, στη ΒΙΠΕ της Σίνδου, το καμάρι της
προηγούμενα δεκαεπτά χρόνια τρομάζουν, με τα ερωτημα- Θεσσαλονίκης, λειτουργεί περίπου το 70% των επιχειρήσετικά για το πού πάμε ως χώρα και ποιο αύριο έχουμε στον
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Η μάχη της καρέκλας πάνω από όλα στην ΕΡΤ!
Τέλος στον ΕΔΟΕΑΠ, αν συμφωνήσει... η «τρόικα»! Παράνομη TV ή
Το χρονοδιάγραμμα των αδειών κατά το ΕΣΡ άδειες 35 εκατ. ευρώ

óåë. 12

Τις κόκκινες
γραμμές έθεσε
ο Παυλόπουλος
σε Σκόπια, Αλβανία
και Τουρκία
óåë. 12

Ο μέγιστος εξευτελισμός

Διαταγή των «θεσμών»
και όλος ο ΕΦΚΑ
«παρουσιάστε όπλα»!
= Επιστράτευσαν το Σαββατοκύριακο
όλους τους υπαλλήλους για
να εκκαθαριστούν οι δεκάδες χιλιάδες
συντάξεις που ήταν στα… ντουλάπια
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Το καταλανικό δημοψήφισμα
δεν ευνοεί την ευρωπαϊκή
συνοχή και ολοκλήρωση
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