Ψυχρολουσία η νέα νύχτα των Ιμίων

ÓÅË. 10

Ανώμαλη προσγείωση του Μαξίμου

Περίμεναν ότι μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα θα άλλαζε στάση ο Ερντογάν
Υπερτιμήθηκε ο αμερικανός παράγοντας, ότι θα ήταν μαζί μας…

Κοινή γραμμή πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας

ÓÅË. 4

Χωρίς αλλαγή του Συντάγματος
ΔΕΝ υπάρχει συμφωνία
Διαμηνύει η Αθήνα στα Σκόπια
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Αποτελεί τη μεγάλη και μόνιμη απειλή για τον Ελληνισμό

«Δορυφόρους» της θέλει να κάνει την Ελλάδα και την Κύπρο η Τουρκία
Σ

ε απόλυτη και γενικευμένη αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και
της Κύπρου προχωρά η Τουρκία, θέλοντας να στείλει μήνυμα ότι η εμπλοκή
της στη συριακή κρίση και τα ανοιχτά
μέτωπα στα νοτιοανατολικά σύνορά

της δεν αποδυναμώνουν ούτε περιορίζουν τις αναθεωρητικές βλέψεις της
σε Αιγαίο και Μεσόγειο.
Τα τελευταία εικοσιτετράωρα διαλύουν τις ψευδαισθήσεις που είχαν
ορισμένοι στην Αθήνα, ειδικά όσοι πίστεψαν ότι με την επίσκεψη Ερντογάν

Κατέρρευσε ο μύθος του «καλού Ερντογάν»
και τους τεμενάδες προς τον ίδιο εξευμενίζεται η Τουρκία αλλά και όσοι θεωρούν ότι μπορούν ανέξοδα να πωλούν πατριωτισμό και κατόπιν να

διαμαρτύρονται γιατί δεν έσπευσαν να
μας σώσουν οι σύμμαχοι και εταίροι,
και συγχρόνως μας προσγειώνουν στη
σκληρή πραγματικότητα.

Η Τουρκία αποτελεί τη μεγάλη και
μόνιμη απειλή για τον Ελληνισμό.
Συγχρόνως, όμως, καταρρέουν και
οι γνωστές αστείες θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες, με μια τάση υποβάθμισης της τουρκικής απειλής, αποδίδεται η αναθεωρητική πολιτική του

Ερντογάν στα… προβλήματα που είχε στη Συρία και στην… προσπάθειά
του «να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη της χώρας του». Και φυσικά δεν έχει καμία απολύτως σημασία,
ακόμη κι αν ίσχυαν αυτές οι θεωρίες,
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ΗΕΛΛΑΔΑΔΕΝΠΑΙΖΕΙ
κυριε Ερντογαν

Έχει χρέος απέναντι Αυτή πρέπει να είναι η ηχηρή απάντηση του ελληνικού λαού και όλων των πολιτικών!
στη Δικαιοσύνη

ναν περίπου χρόνο πριν, τον Μάρτη του 2017,
έσκασε σαν βόμβα η παραίτηση από τη θέση της
Έ
Εισαγγελέως Διαφθοράς της Ελένης Ράικου. Και
ανάμεσα στις τεράστιας πολιτικής και οικονομικής
σημασίας υποθέσεις που χειριζόταν ήταν και το μέγα σκάνδαλο της Novartis, στα γρανάζια της οποίας γυρίζει εδώ
και δύο εβδομάδες η χώρα.
Και είναι άγνωστο όχι μόνο
πότε θα ξεμπλέξει αλλά και
με τι ζημιές.
Στην τρισέλιδη επιστολή
παραίτησής της μιλούσε για
«παράκεντρα εξουσίας» και
σημείωνε ότι δεν έχει την πρόθεση να «μετατραπεί σε Ιφιγένεια», στον βωμό διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών και συμφερόντων
στον χώρο του φαρμάκου.
Είχε δε εκμυστηρευθεί σε πολιτικό παράγοντα
που σήμερα κατέχει σημαντική θέση ότι είναι καλύτερα να είναι στην έδρα του δικαστηρίου, κάτι που
προφανώς λέει πολλά... Η κυρία Ράικου, με την έκτα-
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=Τον έσυρε στη γραμμή του

για το σκάνδαλο της Novartis

óåë. 8

Να καταθέσουν στην Προανακριτική
οι 3 προστατευόμενοι μάρτυρες
=Ζητάει το Κίνημα Αλλαγής

Σκοπιανό και Novartis ανησυχούν
τους επενδυτές!
óåë. 12
Τι φοβάται η ΝΔ και πάει σε
ακραία πόλωση με τον Τσίπρα

óåë. 8

ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Η Novartis
Τον τελευταίο καιρό εφαρμόζεται ένα
άθλιο, σκοτεινό πολιτικό παιχνίδι σε
βάρος της χώρας μας. Οι Αμερικανοί
(αλλά και η συμμορία των Βρυξελλών)
ÃñÜöåé ï
πιέζουν φορτικά να περάσει το «ΜαÃÅÙÑÃÉÏÓ
κεδονία» στα Σκόπια για τη νέα ονοËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
μασία, ώστε να λείψει το εμπόδιο για
την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Γεωπολιτικοί λόγοι, σε συνάρτηση πάντα με τις διαφορές Αμερικής – Ρωσίας και τα στρατηγικά συμφέροντα, κρύβονται πίσω από την επιμονή για το κλείσιμο αυτής
της υποθέσεως. Και η μεν κυβέρνηση του Τσίπρα αλλά και κόμματα της αντιπολιτεύσεως έσπευσαν να
δηλώσουν πλήρη υποταγή στις εντολές των Αμερικανών. Εκείνο που δεν προέβλεψαν ήταν η αντίδραση του κόσμου. Η κυβέρνηση ταράχθηκε. Φοβήθηκε ότι η λαϊκή οργή μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπή
της και σε εκλογές. Ο Αλέξης χρειαζόταν επειγόντως
κάποιον αντιπερισπασμό, ώστε να στρέψει αλλού την
προσοχή των πολιτών. Η αποδοχή της σύνθετης ονομασίας έπρεπε να γίνει σε χαμηλούς τόνους, για να
υλοποιηθεί όσο το δυνατόν αθόρυβα.
Τη λύση τού την προσέφεραν οι αμερικανοί προ-

ó. 13, 14
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Για ποιους χτυπάει η καμπάνα
της Novartis
óåë. 12
Στους ρυθμούς του Σαμαρά
«χορεύει» ο Μητσοτάκης!

ÄéáâÜóôå óôéò
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Κι αυτό να το καταλάβουν καλά οι γείτονές μας, «εχθροί» και «φίλοι»…
Για άλλη μια φορά κρύφτηκαν οι… σύμμαχοί μας
και οι εταίροι μας, για να μη στεναχωρήσουν τον Σουλτάνο
ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 10

Ασπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας
από τους εφοριακούς!
Κοινωνική έκρηξη
προ των πυλών...

Φ

ουσκώνει όλο και
πιο πολύ το λαϊκό
κύμα που απαιτεί να
προστατευθεί το
«σπιτάκι του φτωχού». Να βάλει την οικογένειά του κάτω
από ένα κεραμίδι είναι ο μόνιμος στόχος, το όνειρο κάθε Έλληνα, όπου κι αν βρίσκεται. Κι αφού μέσα από
τεράστιες δυσκολίες, με το
μεροκάματο να μην είναι πάντα δεδομένο και το τσουκάλι
να λείπει πολλές φορές από
το τραπέζι, κατάφερε να κάνει το όνειρο πραγματικότητα, μπήκε στο στόχαστρο των
δανειστών και των Μνημο-

νίων. Και σήμερα κινδυνεύει
να χάσει το κεραμίδι του...
Από τα μαύρα κοράκια που
έχουν κατασκηνώσει στη χώρα, με την άδεια και της κυβέρνησης.
Ευτυχώς που η κοινωνία
άνοιξε τα μάτια της και οι αντιδράσεις στις κατασχέσεις
και στους πλειστηριασμούς
έχουν αρχίσει να γίνονται
τσουνάμι. Γιατί ο καθένας πια
συνειδητοποιεί ότι έρχεται η
σειρά του και κάποιο πρωινό
ο δικαστικός κλητήρας μπορεί να του χτυπήσει την πόρτα για να του επιδώσει τη διαταγή έξωσης... Μετά τους

συμβολαιογράφους που είχαν
απαιτήσει από την κυβέρνηση
να προστατέψει την πρώτη κατοικία, βγήκαν οι εφοριακοί και
ζητούν να εξαιρέσει η κυβέρνηση την πρώτη κατοικία από
τους πλειστηριασμούς, που έχει
προγραμματισθεί να ξεκινήσουν... Μέρα Μαγιού...
Επισημαίνουν, μάλιστα, τη

βέβαιη απώλεια της οικογενειακής στέγης για δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες, από τη στιγμή που οι κατοικίες τους θα
βγαίνουν στο σφυρί έναντι πολύ χαμηλού τιμήματος, με βάση την εμπορική αξία και όχι
την αντικειμενική, που είναι
υψηλότερη στις περισσότερες
περιοχές.

Ξεκινάνε οι πλειστηριασμοί, με πρώτη... δόση 1.341 ακίνητα
Δάνεια 11,5 δισ. ευρώ έχουν δεσμευτεί να πουλήσουν οι τράπεζες μέχρι το τέλος του 2019
óåë. 11

Άντε να ζήσεις την οικογένειά σου
με 24,17 ευρώ μεροκάματο
Μ

όλις 389,65 ευρώ είναι ο... μισθός όλων
εκείνων που... εργάζονται... μερικώς (!),
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 20,68 ημέρες, στους ασφαλισμένους
στις κοινές επιχειρήσεις 20,80 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,37.
Και το... μέσο μεροκάματο είναι 24,17 ευρώ. Άντε να ζήσει ο... μερικώς απασχολούμενος την οικογένειά του με 24,17 ευρώ την
ημέρα! Οι κυβερνώντες και οι 300 της Βουλής μπορούν να ζήσουν με 24,17 ευρώ την ημέρα;
Να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 636.424, με τον μέσο μισθό
να είναι 389,65 ευρώ, του δε εργαζομένου με πλήρη απασχόληση ανέρχεται στα 1.152,19 ευρώ.

Οι φτωχοί συγγενείς...
Με μεροκάματο τρεις κι εξήντα και την ανεργία να παραμένει στο 20% (αφορά την πλήρη απασχόληση) δικαιολογημένα αγανακτεί
κανείς βλέποντας ότι την ίδια ώρα η απασχόληση στην ΕΕ έφθασε το τρίτο τρίμηνο
του 2017 στο 72,3%, ποσοστό που είναι αυξημένο, μάλιστα, κατά 1,7% σε σύγκριση με
τον προηγούμενο χρόνο. Είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στην
ΕΕ, με περισσότερους από 236 εκατομμύρια απασχολουμένους. Στην Ελλάδα καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ, 58%, και στη Σουηδία το υψηλότερο, 82%, σύμφωνα με τα στοιχεία της τριμηνιαίας
έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση. Κι
εδώ τελευταίοι; Ακούει κανείς εκεί στο Μαξίμου;

Κινδυνεύει η επένδυση Μαρινάκη – Σαββίδη στο Mega

Η μεγάλη ληστεία Στα συρτάρια των ΔΟΥ οι οφειλές από αγγελιόσημο Φοροδιαφυγή
στην TV
στα Ταμεία του Τύπου Ο Μάρτιος των αποφάσεων για την τηλεόραση

Μπλοκάρει
η Τουρκία τις έρευνες
στην κυπριακή ΑΟΖ
για κοιτάσματα
= Εκβιάζει για… μερτικό!

ντονος προβληματισμός επικρατεί σε ΑθήΈ
να και Λευκωσία λόγω της κλιμάκωσης
των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρ-

κίας, που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους
για την ασφάλεια και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Κι αν το «θερμό επεισόδιο»
που προκάλεσε στα Ίμια με τον εμβολισμό
σκάφους του Λιμενικού πυροδοτεί ανησυχίες ως προς τις πραγματικές προθέσεις της,
εξίσου, αν όχι πιο σοβαρούς κινδύνους εγκυμονεί η προσπάθεια του Τ. Ερντογάν να
μπλοκάρει τις έρευνες για κοιτάσματα εντός
της κυπριακής ΑΟΖ.
Στην περίπτωση που η ιταλική ΕΝΙ, η οποία
έχει αναλάβει τις έρευνες μαζί με τον γαλλικό όμιλο της TOTAL, υποκύψει στις πιέσεις
και στις απειλές της Άγκυρας και αποχωρήσει, οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές για την Κύπρο, και όχι μόνο. Κι αυτό
διότι μετά από μια τέτοια εξέλιξη καμία ξένη
εταιρεία δεν θα δεχτεί να αναλάβει αντίστοιχο
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Στον Καμμένο
χρεώνει ο Τσίπρας
την κρίση με
την Τουρκία
= Καμία επαφή του με τον υπουργό
Άμυνας δεν υπήρξε τις κρίσιμες ώρες
= Δεν επέλεξε τυχαία ο πρωθυπουργός
να πάει στο υπουργείο Ναυτιλίας και όχι
στο υπουργείο Άμυνας
óåë. 10

Η Τουρκία του Ερντογάν και
ο Ερντογάν των Τούρκων
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

Απάντηση σε όλο εκείνο το...
σκυλολόι που μας λέει τεμπέληδες

Διπλάσιες ώρες δουλεύει
ο Έλληνας από τους εργαζομένους
στις χώρες του ΟΟΣΑ
óåë. 2
Με την απομάκρυνση της πετυχημένης
και ακέραιας διοίκησης του Αντώνη Αυγερινού

Χαμένος ο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός

= Επανέφεραν την παρέα Μαρτίνη
óåë. 7

Έλεος, κουκούτσι μυαλό δεν υπάρχει;

Κατασχέσεις για χρέος
10 ευρώ στην Εφορία!

óåë. 11

