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Για την Αριστερά έχουμε πει πάρα
πολλά. Σήμερα θα μας απασχολήσει
η Δεξιά και η πολιτική της. Θα επιχει-
ρήσουμε μια «ανατομία» στον χώρο
της, προκειμένου να δώσουμε απάν-
τηση στο ερώτημα εάν ο σημερινός
εκφραστής της, η Νέα Δημοκρατία,
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του

κόσμου που την ψηφίζει. Επειδή –δυστυχώς– γενικά
οι πολίτες έχουν απογοητευτεί από ΟΛΟ το ιδεολο-
γικό φάσμα. Διότι τα κόμματα έχουν αποξενωθεί από
τις αξίες και τις αρχές που κάποτε εκπροσωπούσαν
οι πολιτικές παρατάξεις. Και το θλιβερό αυτό φαινό-
μενο παρουσιάζεται σε μια εποχή κατά την οποία ο
κόσμος έχει ανάγκη από ηγέτες που θα έπρεπε να
καθοδηγήσουν τους ανθρώπους, ώστε να βρουν την
έξοδο από το σκοτεινό τούνελ της γερμανοευρωπαϊ-
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Η Δεξιά…
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Στο ΣτΕ ο τελευταίος λόγος για τις άδειες
Δύο παράλληλες διαδικασίες για τις ραδιοφωνικές άδειες

Σκληρή σύγκρουση ΣΚΑΪ, ΑΝΤ1, Alpha για τη διαφήμιση

Θεόπικρη η αλήθεια. Ο ένας χτίζει και ο
επόμενος γκρεμίζει, για να δείξει ότι αυ-

τός ξέρει καλύτερα, αντί να κάνει τις όποιες
διορθώσεις χρειάζονται, με βάση και τις θε-
τικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί σε άλ-
λες χώρες. Και τελικά τη... νύφη την πληρώ-
νει η νέα γενιά, ενώ οι περισσότεροι από τους
υπουργούς που θήτευσαν στον χώρο της Παι-
δείας έχουν μείνει με την ταμπέλα τού... μα-

στροχαλαστή. Είναι να αγανακτεί κανείς βλέ-
ποντας τα στοιχεία της μελέτης των εταιρει-
ών ΕΥ, Endeavor και του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου, με τίτλο «Εκπαίδευση, επι-
χειρηματικότητα και απασχόληση: Ζητείται
προσέγγιση», ένα από τα πιο εξοργιστικά ευ-
ρήματα της οποίας είναι το ότι το 53% των

αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων
παρακολουθεί αντικείμενα σπουδών που δεν
συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια
της χώρας. Και παρότι εδώ και δεκαετίες οι...
ειδήμονες όλο συζητούν για την Παιδεία σε
σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό, ώστε η Αγορά να έχει εξειδικευμένα στε-

λέχη για να μπορούν οι επιχειρήσεις μας να
είναι ανταγωνιστικές, εμείς οι... ξύπνιοι ούτε
αυτό δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να λύ-
σουμε. Να έχουν τα παιδιά που θέλουν να
πάνε στο πανεπιστήμιο έναν κατάλογο με
τους τομείς που έχουν ζήτηση στελεχών, ώστε
να βρίσκουν αμέσως δουλειά όταν αποφοι-

τούν. Χαρακτηριστική η περίπτωση του το-
μέα της Πληροφορικής. Μόνο το 4% των φοι-
τητών μας σπουδάζει στον τεράστιο χώρο της
Πληροφορικής, την ώρα που οι ανάγκες τό-
σο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι
πολύ μεγάλες. Μάλιστα, την περίοδο της κρί-
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Στο 3% πουλάνε δάνεια σε funds οι τράπεζες

ÄéáâÜóôå óôéò

Το χρονικό του προαναγγελθέντος
θανάτου του Mega

Όποιος έχει κάποια περιουσία 
δεν μπαίνει στη ρύθμιση των δόσεων!

Άκουσον άκουσον...Δίνουν 3 ευρώ για κάθε 100 ευρώ! ÓÅË. 11

=Ο ελληνικός λαός είναι μόνο για να ψηφίζει ό,τι του 
σερβίρουν οι εκάστοτε κυβερνώντες και τότε ανακηρύσσεται...
υπερήφανος και μεγάλος από τον νικητή, αλλά στο τέλος 

πληρώνει τον λογαριασμό, και μάλιστα πολύ ακριβά
Δεν μπορεί να μην έχει φωνή η Εκκλησία

Θα γίνει... πόλεμος αν οι τράπεζες δεν προτείνουν, όπως υποχρεούνται, 
στον δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειό του στην ίδια τιμή 

για oποια λυση στο Σκοπιανο;

Τιμωρούνται όσοι έχουν από 3
παιδιά και πάνω 

Ποιος επιμένει να λέει ότι είμαστε κυρίαρχο κράτος, όταν
μας εκβιάζουν οι εταίροι μας, απειλώντας ότι δεν θα υπο-

γράψουν την εκταμίευση της δόσης αν δεν δώσουμε ασυ-
λία από ποινικές και αστικές ευθύνες σε πολίτες τους – 
τεχνοκράτες οι οποίοι ήταν στα διοικητικά συμβούλια ελλη-
νικών Οργανισμών που ξεπουλούσαν μπιρ παρά κρατική
περιουσία; 
Δυστυχώς, τόσο καλά τα έχουν καταφέρει οι κυβερνήσεις

μας, μηδέ της σημερινής εξαιρουμένης, η οποία με τη δική
της υπογραφή δίνει ασυλία στους ξένους τεχνοκράτες που
μας φόρτωσαν οι περιβόητοι... «θεσμοί». 
Συγκεκριμένα, στο πολυνομοσχέδιο των 1.326 σελίδων

και των 400 άρθρων, το οποίο μέσα σε τέσσερις ημέρες και
με... συνοπτικές διαδικασίες ψηφίζεται άρον άρον αύριο το
βράδυ, με τη Βουλή περικυκλωμένη από απεργούς και δια-

δηλωτές, περιλαμβάνεται άρθρο σύμφωνα με το οποίο «πα-
ρέχεται απαλλαγή των 6 ξένων τεχνοκρατών του ΤΑΙΠΕΔ από
ποινικές ή αστικές ευθύνες στην υπόθεση της πώλησης των
28 ακινήτων του Δημοσίου»!

Άφεση αμαρτιών...
Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι οι
συμβάσεις θεωρούνται επωφελείς και συμφέρουσες για το
ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο, σε σχέση με την αστική ή
ποινική ευθύνη των μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνω-
μόνων.
Με αυτήν τη διάταξη όλοι βγαίνουν καθαροί, παίρνουν άφε-

ση αμαρτιών, κάτι που σε απλή γλώσσα αποτελεί ομολογία
ότι το έγκλημα – παρανομία έγινε. Διαφορετικά, δεν θα υπήρ-

Ανατροπή στο 
τηλεοπτικό σκηνικό

Απαλλάσσει η κυβέρνηση τα μέλη του
ΤΧΣ από την υποβολή «πόθεν έσχες»!

Ασυλία, με τη βούλα της Βουλής, στους ξένους επιτηρητές μας! 
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Μαντρώνει ο Μητσοτάκης 
τους βουλευτές του!

= Τα 85 F-16 θα αναβαθμισθούν, 
τα υπόλοιπα 38 θα πουληθούν 

= Σε 5 χρόνια θα έχουμε πλήρη 
κυριαρχία στο Αιγαίο

Στο σφυρί και το νεράκι
και το φως! 

Συνεχίζουμε στραβά να αρμενίζουμε και στην Παιδεία...
=Που σε μεγάλο βαθμό καθορίζει το αύριο της πατρίδας μας 
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Τ
ιμωρούνται οι οικογέ-
νειες που έχουν πολλά
παιδιά, από τρία και πά-

νω. Οι πολύτεκνοι είναι τα
θύματα των προαπαιτούμε-
νων των δανειστών. Μέχρι
τώρα, εδώ και πολλές δε-
καετίες, η πολύτεκνη οικο-
γένεια έπαιρνε επίδομα και
κάποιες άλλες παροχές σε
είδος, όπως δωρεάν μετακί-
νηση με τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, ακόμη και με τα
επιβατηγά πλοία. Τώρα, με

απαίτηση των... «θεσμών», ο
αριθμός των παιδιών που θα
κάνει κάποιος θα είναι ορι-
σμένος, αλλιώς το επίδομα
θα είναι... κουτσουρεμένο! 
Στο πολυνομοσχέδιο που

κατατέθηκε στη Βουλή, το
οποίο ψηφίζεται αύριο το βρά-
δυ, στα 100 προαπαιτούμενα
που έχουν βάλει οι «θεσμοί»
για να κλείσει η τρίτη αξιολό-
γηση και να χορηγηθεί η επό-
μενη δόση περιλαμβάνονται
και τα επιδόματα τέκνων, στα
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Βάλτε τώρα που γυρίζει... Λίγα μείνανε… Ένα πλη-
ρώνεις, δύο παίρνεις...
Μόνο αυτό δεν ακούσαμε για την «ιδιωτικοποίηση»

όσων έχουν απομείνει στα χέρια του κράτους, που παίρ-
νουν σειρά για να ενταχθούν στο γενικό ξεπούλημα. Τα
ασημικά, όμως, που μας έχουν απομείνει είναι τα πιο
απαραίτητα για την επιβίωση του νοικοκυριού, του κά-
θε ανθρώπου: το νερό του Θεού και το φως, που είναι
ό,τι πιο πολύτιμο έχει απομείνει στην ιδιοκτησία της χώ-
ρας. Θα μας πουν σίγουρα κάποιοι: Εδώ δίνουμε το όνο-
μα της Μακεδονίας μας, σας πείραξε το ρεύμα και το
νερό; Και για αυτό φωνάζουμε, όμως. 
Να θυμίσουμε ότι τον Μάιο του 2014, πριν ο Αλέξης

Τσίπρας γίνει πρωθυπουργός, δήλωνε στους εργαζο-
μένους της ΕΥΔΑΠ, οι οποίοι ανησυχούσαν από τότε ότι
πάνε να πουλήσουν και το νερό: «Μόνο πάνω από το
πτώμα μου θα περνούσε η ιδιωτικοποίηση». 
Σήμερα, όμως, αυτά ξεχάσθηκαν...
Το «Πωλείται» που έχει αναρτήσει το ΤΑΙΠΕΔ για το

πρώτο εξάμηνο του 2018, με στόχο να εισπράξει το Δη-
μόσιο 2 δισ. ευρώ, προβλέπει:
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Το θέμα FYROM: 
Εμείς και οι άλλοι 

(ευρωπαίοι και 
κοινοτικοί εταίροι)  

Ξαφνική επίθεση από 
το Συγκρότημα Αλαφούζου

= Και τα περιφερειακά λιμάνια 

Ç

= Τέλος οι πολύτεκνες οικογένειες – 
«Κουρεύεται» το επίδομα που έπαιρναν μέχρι
τώρα – Αυτό μας οδήγησε στη χρεοκοπία...

οποία πέφτει μαχαίρι, μέχρι του
σημείου να καταργούνται ακό-
μη και αναδρομικά αυτά που
ίσχυαν μέχρι τώρα.
Θεσπίζεται μεν επίδομα παι-

διού, αλλά χωρίς επίδομα θα
μείνουν γύρω στις 15.000 οι-
κογένειες, κυρίως τρίτεκνες,
με εισόδημα άνω των 33.000

= Από ποινικές ευθύνες για το ξεπούλημα ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ 
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Με την ίδια ηγεσία 
και το 2018 

οι Ένοπλες Δυνάμεις

Βίτσας στο Kontra

Ανίκανοι και να αντιγράψουν οι πολιτικοί μας 

= Και τον βλέπουν στον ύπνο τους 
ως… εφιάλτη

Διαζύγιο των «53» 
από τον Τσακαλώτο

Πού φθάσαμε...
Ποιοι
φοβούνται 
τον Καραμανλή

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Αν η αξία της είναι 25 φορές μεγαλύτερη από την οφειλή! 

Κι άλλο θαύμα των «θεσμών» που υιοθέτησε η κυβέρνηση 
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Πάρε ό,τι θέλεις, παλιατζή...

Όπου και να κοιτάξεις στο πολυνομοσχέ-
διο που γίνεται αύριο το βράδυ νόμος του

κράτους, οι αδικίες... πρωταγωνιστούν. Άλλη
μία, η οποία προστίθεται σε εκείνες που πα-
ραθέτουμε σε άλλες σελίδες, είναι αυτή που
αναφέρεται στα αδήλωτα –κοινώς, μαύρα–
εισοδήματα. Σύμφωνα με την τροπολογία που
υπάρχει στο πολυνομοσχέδιο, τα πρόστιμα
«κουρεύονται» κατά 40% αν τα εισοδήματα
δηλωθούν οικειοθελώς και οι πρόσθετοι φό-
ροι πληρωθούν εντός 30 ημερών. 
Η ρύθμιση αυτή ισχύει για υποθέσεις που

δεν έχουν παραγραφεί. 
Και σε αυτή την περίπτωση ο χαμένος, το

μόνιμο κορόιδο είναι ο συνεπής, ο νομοτα-
γής έλληνας φορολογούμενος. Όταν πάει να
πληρώσει, δεν «κουρεύονται» τα πρόστιμα
και οι προσαυξήσεις που του έχουν επιβλη-

Στα μαύρα (αδήλωτα)
«κουρεύουν» κατά
40% τα πρόστιμα

Eνώ σε αυτούς που τα έχουν δηλώσει 
δεν κάνουν κανένα «κούρεμα»! 

= Είναι ή δεν είναι κορόιδα 
οι συνεπείς φορολογούμενοι; 

= Την ώρα που κατηγορούσε τους δικαστές 
ότι αρνούνται να υποβάλλουν «πόθεν έσχες»

óåë. 2

Περιστέρα: Περιμένω την κάθαρση!
= Προάγγελος ενεργού συμμετοχής
της στην πολιτική η συνέντευξή της; óåë. 7
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= Με την κομματική πειθαρχία 
που βάζει για το Σκοπιανό óåë. 8

óåë. 10

Σκληρές κόντρες για τις 
καρέκλες στο Κίνημα Αλλαγής
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