Με την ηγεσία του ΝΑΤΟ να σφυρίζει αδιάφορα και να μην τολμά να πιέσει τον Σουλτάνο

ÓÅË. 12

Ούτε χαραμάδα δεν άφησε ο Ερντογάν για
την απελευθέρωση των 2 στρατιωτικών μας

Οριστικά κατεβαίνει ο Κωστής Μπακογιάννης για τον Δήμο της Αθήνας

Ο θείος φοβάται
τον ανιψιό!

– Ζητάει και τα ρέστα ο τούρκος Πρόεδρος

Νίκη κάτω του 50% θέλει ο Μητσοτάκης
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Ποια επόμενη μέρα μάς έχουν μαγειρέψει...

Ε

ξετάσεις δίνουμε…
Αν είμαστε καλά παιδιά…
Αν έχουμε σωφρονισθεί…
Αριστεροί και Δεξιοί κι από κοντά
Κεντρώοι και λοιπές δυνάμεις...
Αν τα νέα τζάκια μπορούν να είναι αγωγοί...
Όλα στο τραπέζι…
Σούμα...
Και όλα να έχουν γίνει ως τον Μάη…
Ποιος θα πάρει τη σκυτάλη…

Πριν γίνει επικίνδυνη θρυαλλίδα
για την περιοχή μας

Το ΝΑΤΟ πρέπει να απαιτήσει
την απελευθέρωση
των δύο στρατιωτικών μας
= Μετά το νέο «όχι» που εισέπραξε
ο Τσίπρας από τον Ερντογάν

Ποιος θα έχει αποδείξει ότι τυφλά θα εκτελεί
ό,τι διατάξει η Δύση…
Στην καραντίνα ο Πούτιν και οι… συνοδοιπόροι…
Αντίθετα, ο Ζάεφ έφερε σε πέρας την αποστολή που του ανατέθηκε, μπουρδουκλώνοντας τους δικούς μας, που του έδωσαν και
κάτι παραπάνω από αυτά που ήθελε, τη «μακεδονική γλώσσα» και τη «μακεδονική ταυτότητα». Και ήδη οι πόρτες άνοιξαν διάπλα-

τα. Όποιος έχει δώσει εγγυήσεις ότι θα είναι
η φωνή του Κυρίου, πρόθυμος να υλοποιεί
ό,τι τον διατάζουν, χωρίς λέξη αντίρρησης,
περνάει στον προθάλαμο για τον τελικό γύρο... Και εκεί επιλέγεται από τη νέα Ιερά Εξέταση εκείνος που θα φέρνει σε πέρας τις εντολές που θα παίρνει... Εκτός αν στη μέση
αλλάξει προστάτη και πάει με εκείνον που θα
προσφέρει μεγαλύτερα πολιτικά και... άλλα
ανταλλάγματα...

Άνθρωποι είναι. Ο καθένας έχει την τιμή του.
Η πολιτική ιστορία προσφέρει πάρα πολλές
αποδείξεις... Θα ήταν ευχής έργο αν όλα αυτά είχαν μπει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Η πραγματικότητα, όμως, είναι εντελώς
διαφορετική. Και δεν μπορείς να κλείνεις τα
μάτια. Ξεφυλλίζοντας τον κατάλογο των βουλευτών της σημερινής Βουλής, μπορείς να
δεις αρκετούς βουλευτές που έχουν μεταπηÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

ΠΑΙΖΕΙ
ΤΑ
ΡΕΣΤΑ
ΤΟΥ
με τριπλες εκλογες
Άδειασε ο Τσίπρας τον Σκουρλέτη και έφερε τις δημοτικές μαζί με τις ευρωεκλογές

Τι έγινε εκεί
στον ΕΦΚΑ;

χαρτιά. Το ταμειακό πλεόνασμα του ΕΦΚΑ
- Θρίλερ στα αχαρτογράφητα νερά των νέων περιφερειών Έ
από 348.810.000 ευρώ διαμορφώθηκε στα
218.810.000 ευρώ, ήτοι μείον 130.000.000 ευ- Ψάχνουν υπουργοί και βουλευτές πού θα είναι υποψήφιοι ρώ. Αυτά τα εκατομμύρια ευρώ πού πήγαν;
Και να ήταν μόνο αυτή η απώλεια… Το πλετης τάξης των 521.310.000 ευρώ, μη
- Αγωνία στο Μαξίμου να μην ακυρωθεί από το ΣτΕ η απλή αναλογική όνασμα
συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομι-

πεσαν έξω και τα πλεονάσματα έμειναν στα

αρά στο νέο: Την απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών μας ζήτησε ο πρωθυπουργός από τον ΣουλΧ
τάνο στη δίωρη τετ-α-τετ συνάντηση που είχαν την περασμένη Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Και για άλλη μια φορά
εισέπραξε ένα μεγάλο «όχι». Τα δικά του δικά του και
τα δικά μας δικά του θέλει, Αλέξη, ο Ερντογάν.
Είναι μεγάλο πολιτικό και εθνικό λάθος που από την
πρώτη στιγμή της απαγωγής – αρπαγής των δύο στρατιωτικών μας –οι οποίοι τέσσερις μήνες που βρίσκονται
στη φυλακή δεν έσκυψαν το κεφάλι– κατατάξαμε το θέμα στα ελληνοτουρκικά προβλήματα, είναι ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ
θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη στιγμή που οι
Ένοπλες Δυνάμεις μας φυλάνε σύνορά της.
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 12

Στα μαχαίρια κυβέρνηση – ΣΕΒ

= Με σύμμαχο τον βόρειο ΣΕΒ, που ξαφνικά αγάπησε το Μαξίμου
Άλλο ένα... θαύμα

2 δισ. ευρώ έκοψαν τα Μνημόνια
από τις θερινές εκπτώσεις! óåë. 11
Πώς να προλάβετε δυσάρεστα
απρόοπτα και να απολαύσετε
τις καλοκαιρινές σας διακοπές

óελ. 9

Ο επίλογος του
«μακεδονικού» ζητήματος
- Υπό τον προβολέα κειμένου Συμφωνίας Πρεσπών
(θετικά, αμφίσημα, στρατηγική εταιρική σχέση)

Καθ. Πανεπιστημίου,
Ίδρυμα Εθνικού
και Θρησκευτικού
Προβληματισμού

erga omnes, δηλαδή έναντι πάντων.
γ. Σύνορα. δ. Αλυτρωτισμοί / αναθεωρητισμοί / σχολική αγωγή. ε. Αρχαία
ελληνική μακεδονική ιστορία – κληρονομιά, διαχρονικά. στ. Συνταγματικές τροποποιήσεις.
2. Ανάλυση: α. Ονομασία κράτους: Δύο ονομασίες
απέμειναν, κοντά στις «κόκκινες γραμμές» της 25ετίας.
«Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας» (σλαβικά «Republika Severna Makedonija») και «Δημοκρατία Νέας Μακεδονίας» (σλαβικά Republika Nova Makedonija»
ή «Novomakedonija»). Προκρίθηκε, τελικά, η πρώτη,
σαφούς γεωγραφικού προσδιορισμού, αντί της δεύτερης, χρονικού – τροπικού προσδιορισμού, συγκεκριμένης όμως γεωγραφίας, αυτή της «Βόρειας ‘‘ΜείÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

ó. 13

Να γιατί, Αλέξη, παίρνουν τον δρόμο της ξενιτιάς,
με την Ελλάδα να είναι η χαμένη, που στερείται καλά μυαλά

ΣΟΚ: Κατά 179,1% αυξήθηκαν οι άνεργοι
πτυχιούχοι μας!

Ό

που κι αν κοιτάξεις, η Ελλάδα σε πληγώνει... Μετά από οκτώ χρόνια χρεοκοπίας, συνεχίζει να χάνει τα παιδιά της...
Η οικονομική κρίση έχει τραγικές επιπτώσεις και στους αποφοίτους των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων). Και, σε αντίθεση
με την «καθαρή έξοδο» από τη γάγγραινα των
Μνημονίων που διαλαλεί η κυβέρνηση, η μόνη έξοδος που βιώνουν οι πτυχιούχοι μας είναι η έξοδος από τη χώρα τους, η φυγή για την
αναζήτηση δουλειάς.
Καταπέλτης για τους κυβερνώντες, σημερινούς και χθεσινούς, είναι οι αριθμοί μελέτης
του ΙΟΒΕ. Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό
των ανέργων καταγράφεται στους αποφοίτους
ανώτατης εκπαίδευσης, που φτάνει στο 179,1%!
Ακολουθούν οι έχοντες εκπαίδευση Λυκείου
με 138,4%, ενώ πολύ μικρότερη αύξηση καταγράφεται σε όσους έχουν εκπαίδευση Δημοτικού, με 55,6%. Και το ποσοστό των άνεργων πτυχιούχων θα ήταν πολύ μεγαλύτερο αν
δεν είχε εκτιναχθεί λόγω της κρίσης το κύμα

ÄéáâÜóôå óôéò

=Λένε στη ΝΔ, αν κερδίσουμε τις εκλογές
=Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ΝΔ
να αποτελέσει δεξιά παρένθεση

óåë. 10

τον Μητσοτάκη

Συνωστισμός κομμάτων
δεξιά της Δεξιάς!

=Με γραμμή να κόψουν ψήφους από τη ΝΔ
για να μην κερδίσει τις εκλογές

φυγής πολλών πτυχιούχων στο
εξωτερικό, όπως επισημαίνεται
στην έρευνα. Οι άνεργοι με ανώτατη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, σχεδόν
τριπλασιάστηκαν από το 2009 έως
το 2017. Από 94.000 πήγαν στις
260.900. Την ίδια περίοδο, ο αριθ-

μός των άνεργων αποφοίτων Λυκείου υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας στις 394.500 από 165.500.
Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι
ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα
μας έφτασαν το 2017 στα 2.120.000
από 1.180.000 το 2001.
Πολλοί πτυχιούχοι παίρνουν τον
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 12

Κατάσχεση για χρέος από 500 ευρώ και πάνω!
σουν όχι μόνο το ακίνητο, αν έχει, αλλά
και κινητά, όπως αυτοκίνητο, γιατί όχι
και το... κινητό τηλέφωνο…
Αυτή είναι η εντολή του υπουργείου
Οικονομικών. Και ήδη η... βιομηχανία
κατασχέσεων έχει πάρα πολλή δουλειά.
Τον Μάιο οι κατασχέσεις ξεπέρασαν τις
10.673, που σημαίνει 464 κατασχέσεις
την ημέρα! Να σημειώσουμε ότι μόνο η

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Θα παραλάβουμε
ναρκοπέδιο

=Τι σχεδιάζει ο Τσίπρας, τι ανησυχεί

Φτιάξτε φυλακές... Ανάπτυξης

ε όποιον χρωστάει στην Εφορία και
Σ
στα ασφαλιστικά ταμεία από 500 ευρώ και πάνω μπορεί να του κατασχέ-

κών συναλλαγών, συρρικνώθηκε στα 391.310.000
ευρώ. Τα 130.000.000 ευρώ πού πήγαν; Κάποια απάντηση μπορούμε να έχουμε;

Το σκάνδαλο της Novartis
στη μάχη των εκλογών

Α. Θετικά συμφωνίας:

ÃñÜöåé ï

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1. Εισαγωγικά. Τα βασικά είναι: α. ΟνοΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ μασία κράτους. β. Ονομασία κράτους

28

ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 10

= 464

την ημέρα γίνονται...

Εφορία μπορεί να προχωρήσει σε κατασχέσεις κατά 1.708.111 οφειλετών.
Και ναι μεν, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΑΑΔΕ, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Εφορία ανέρχεται
σε 101,5 δισ. ευρώ, αυτό το ποσό όμως
είναι μόνο στα χαρτιά, γιατί 15 δισ. ευρώ από αυτά είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, δηλαδή... μαϊμού.
Από το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφει-

λών τα 10,5 δισ. ευρώ τα χρωστάνε Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας
και τα 13,5 δισ. ευρώ πτωχευμένες επιχειρήσεις.
Όσον αφορά την κύρια κατοικία οφειλέτη, δεν μπορεί να βγει σε πλειστηριασμό αν η αντικειμενική αξία της δεν ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμο και τα
250.000 ευρώ για έγγαμο με δύο παιδιά.
===

Θ. Κυριακού: Προβάδισμα για Nova, ενδιαφέρον για Mega

Τσακαλώτο
Έσοδα 7,3 εκατ. ευρώ Σχέδιο για κανάλι χαμηλού κόστους από τον Μαρινάκη Στον
οι «άστεγοι»
Υποχρεωτικά τα ψηφιακά ραδιόφωνα στα αυτοκίνητα στην ΕΕ! του ποδοσφαίρου
από το Mundial

óåë. 8

Πέφτουν τα τζάκια της ΝΔ
στη Β΄ Αθήνας
óåë. 10
Απέναντι στους ψεύτες και τους
απατεώνες υπάρχει το Κίνημα Αλλαγής

Φώφη: Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ μάς
πολεμούν τόσο θα μεγαλώνουμε

=Ενότητα, διεύρυνση και ανανέωση,
το τρίπτυχο της νίκης

óåë. 7

Τα κάναμε όλα μια χαρά…

Μετά βαΐων και κλάδων
τα Σκόπια μπήκαν στο ΝΑΤΟ…
=Ο Ζάεφ πανηγυρίζει για το μέλλον

της «Μακεδονίας» και του «μακεδονικού λαού»

=Και την ίδια ώρα, η Αθήνα κυνηγάει
ρώσους πράκτορες

óåë. 6

Στον πάγο...
οι ελληνορωσικές σχέσεις

=Ανήσυχος ο Οικουμενικός Πατριάρχης

κ. Βαρθολομαίος για τη διείσδυση
της Μόσχας στο Άγιον Όρος
óåë. 4

Η πρόσκληση, υπό προϋποθέσεις, στην ΠΓΔΜ
για έναρξη συνομιλιών προς ένταξη στο ΝΑΤΟ
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ

óåë. 6

