Στόχος, να μην πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το 20% για να έχει ρόλο στις μετεκλογικές εξελίξεις

Δεν πείθει
ο Κυριάκος

Τα σχέδια του Τσίπρα για τις εκλογές

Άγχος στη ΝΔ για τις δημοσκοπήσεις,
που δεν δίνουν αέρα
ÓÅË. 8

– Μάιος ή Οκτώβριος, το δίλημμα παραμένει - Τι θα κρίνει την τελική απόφαση του πρωθυπουργού
– Ποντάρει και στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας την άνοιξη του 2020
ÓÅË. 14
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Ό,τι ισχύει για τα δάνεια των πολιτών, να ισχύσει και για τα κόμματα

Χ

= Καμία εύνοια, καμία προνομιακή μεταχείριση

αρά στο νέο... Κάθε άλλο παρά
μυστικό ήταν ότι τα κόμματα
έπαιρναν τα χρόνια της... ευδαιμονίας δάνεια εκατομμυρίων ευρώ ÈÁÑÑÁËÅÁ είδους. Τι έβαζαν ως εγγύηση; Την
κρατική επιχορήγηση για τη... λειαπό τις τράπεζες. Δανεικά και πολÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
τουργία τους, άλλη μια πόρτα... νόλά από αυτά... αγύριστα. Ήταν άλλη μια μετάλλαξη, που είχε αποτέλεσμα να μιμου χρήματος για να μην έχουν... χορηγούς
λεφτάδες,
μεγαλοεπιχειρηματίες, εφοπλιστές,
τρέχει πολύ χρήμα στα Ταμεία των κομμάτων, ανάλογα και με τη... δύναμή τους, κάθε τραπεζίτες κ.λπ., που επενδύουν πάντα σε...

αντιπαροχές κάθε είδους, οι οποίες όμως ποτέ δεν εξέλιπαν. Και δεν άφηναν εκτός ούτε
τα μικρά κόμματα, που τα χρειάζονταν για
να μη μιλούν, να κάνουν τα στραβά μάτια...
Κάποια από αυτά τα πακέτα κατέληγαν και
στις ηγεσίες, για τα δικά τους έξοδα. Ο πρό-

λογος αναγκαίος, αποτέλεσμα της...
είδησης που έσκασε την περασμένη
Τρίτη, όταν η Τράπεζα Πειραιώς κινήθηκε κατά της Νέας Δημοκρατίας για τα
απλήρωτα δάνεια που έχει, τα οποία φθάνουν κοντά στα 200 εκατ. ευρώ – κάτι πενταροδεκάρες, δηλαδή. Το γεγονός αυτό δεν
το άφησε αναξιοποίητο η κυβέρνηση, με μπροÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Το ίδιο είχαν κάνει και με το Σχέδιο Ανάν, όμως στο τέλος την πάτησαν
Υπό το βλέμμα των
από τον Τάσσο Παπαδόπουλο και η Κύπρος έμεινε όρθια
δανειστών και των αγορών
οι εξαγγελίες Τσίπρα
= Στην Αθήνα αύριο οι «θεσμοί»
– Αρχίζει η «Ιερά Εξέταση»

ΜΑΣ
ΠΟΥΛΗΣΑΝ
οι Συμμαχοι μας για τα Σκοπια
...

= Επιστρατεύθηκε ακόμη και ο Τραμπ, γιατί είδαν ότι η Συμφωνία των
Πρεσπών δεν περνάει... = Γιατί ανησυχούν τόσο πολύ; – Τι μαγειρεύουν
στη γειτονιά μας; = Παυλόπουλος: Δεν μπορεί να υπάρξει ένταξη στο
ΝΑΤΟ αν η συνταγματική αναθεώρηση δεν εμπεριέχει όλες τις εγγυήσεις

=Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο κέντρο

της πόλης, ενώ στο ξενοδοχείο «Μακεδονία»
είπαν στους ενοίκους ότι δεν επιτρέπεται
να βγαίνουν στα μπαλκόνια!
4ΣΕΛ.14

Επίδειξη δύναμης στη Σμύρνη, παρουσία του Κοτζιά

Φορτίζει το κλίμα η Άγκυρα
= Με τις μουφτείες, το Κυπριακό
και τις έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ

4ΣΕΛ.6

Καρφώνει τον πρωθυπουργό
ο Γερούν Ντάισελμπλουμ
= Οι πολιτικοί δεν μπορεί να τζογάρουν
με το μέλλον μας
4ΣΕΛ.9

Διχασμός στη ΝΔ για τα δώρα που θέλει
να μοιράσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
= Με διαγραφές πάει να προλάβει ο πρόεδρος
της ΝΔ αντάρτικο στις αυτοδιοικητικές εκλογές
4ΣΕΛ.8

Χτυπάει με σιγουριά την τρίτη θέση το ΚΙΝΑΛ
= Φώφη: Ούτε με ΣΥΡΙΖΑ ούτε με ΝΔ

4ΣΕΛ.7

Οι σχέσεις των Μεγάλων
Δυνάμεων με τις μικρότερες
χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Η λαϊκή παροιμία λέει ότι «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό». Ισχύει αυτό και μεταξύ
κρατών; Απάντηση στο ερώτημά μας δίνεται από το μνημειώδες ιστορικό έργο του
Θουκυδίδη «Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος», που περιγράφει την πολιορκία των
Μηλίων από τους Αθηναίους, τη μεÔïõ
γάλη δύναμη της εποχής. Στην επί×ÑÇÓÔÏÕ
κληση των Μηλίων περί του δημοÈ. ÌÐÏÔÆÉÏÕ κρατικού πολιτεύματός τους, όπως
ÐñÝóâç å.ô.
και των συμμαχικών τους δεσμών,
η απάντηση των Αθηναίων ήταν ότι
«αυτά ισχύουν μεταξύ ίσων και εμείς δεν είμαστε ίσοι»,
για να προσθέσουν ότι «νόμος της φύσης είναι οι μικροί
να υπακούν στους μεγάλους». Ίσως ο διάλογος να μη
διεξήχθη ακριβώς έτσι και η απάντηση των Αθηναίων

ó. 15, 16
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Έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ καταγράφει:

229 δισ. ευρώ χρωστάνε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις!
= Μείωση εργασιών κατά 47,7% είχαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ό

λη η κοινωνία, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, έχει
βουλιάξει στα χρέη, με τη ρευστότητα να έχει επιδεινωθεί. Είναι τα
ανησυχητικά συμπεράσματα της έρευνας
που έκανε το ΙΜΕ
της ΓΣΕΒΕΕ.
Με πιο τρομακτικό το γεγονός ότι τα
ληξιπρόθεσμα χρέη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες υπερβαίνουν πλέον τα 229,1 δισ. ευρώ, από
τα οποία τα 101,6 δισ. ευρώ είναι στην
Εφορία, τα 31,8 δισ. ευρώ στο ΚΕΑΟ
(Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) και τα 95,7 δισ. ευρώ στις τράπεζες. Να σημειωθεί ότι ήδη 69.000 μικρές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι βρέθηκαν

Aποκάλυψη-ΣΟΚ

αντιμέτωπες το προηγούμενο εξάμηνο με κατάσχεση ή δέσμευση λογαριασμών για οφειλές. Το 19,3% του συνόλου των επιχειρήσεων έχει χρέη έως
20.000 ευρώ, το 8,2% από 20.000 έως

50.000 ευρώ και το 10,4% πάνω από
50.000 ευρώ. Μειωμένες καταγράφονται οι οφειλές των επιχειρήσεων
προς τον ιδιωτικό τομέα, καθώς εκείÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 9

Ποδαρικό με πλειστηριασμούς έκανε ο Σεπτέμβριος

- Δεν πληρώθ ηκαν φόροι 5,57 δισ. ευρώ τους 7 μήνες του 2018

ΣΕΛΙΔΑ 13

Πολιορκημένη πόλη η Θεσσαλονίκη

...

Ο «νόμος Κατρούγκαλου» τους κόβει τις συντάξεις μέχρι να πάνε 67 ετών

Στον Καιάδα και οι χήρες!

Ο

«νόμος Κατρούγκαλου»
έχει τρελάνει τελικά τους
συνταξιούχους. Τον βλέπουν
στον ύπνο τους και πετάγονται από το κρεβάτι. Όλα τα
σφάζει... Κυριολεκτικά. Δεν
υπάρχει συνταξιούχος που να
μη στάζει... αίμα η σύνταξή
του, η οποία έχει καταντήσει
φιλοδώρημα. Όταν έχει πληρώσει ως εργαζόμενος ένα
σωρό λεφτά για την προσδο-

κία της σύνταξης. Και τώρα
κόβουν τις συντάξεις κομμάτι κομμάτι στον βωμό του περιβόητου... επανυπολογισμού.
Με τους κρατούντες να λένε
στα άλλοτε «περήφανα γηρατειά»: Δεν φταίμε εμείς, οι
«θεσμοί» το απαιτούν. Το...
μαχαίρι, όμως, έχει όνομα:
«Νόμος Κατρούγκαλου», ο
συντάκτης του οποίου αναβαθμίστηκε σε αναπληρωτή

υπουργό Εξωτερικών.
Θύμα αυτό τον καιρό είναι
οι χήρες. Έχασαν τον άνθρωπό
τους και τους λένε να ξεχάσουν τη σύνταξη... Ωμά. Για
το πώς θα ζήσουν δεν καίγεται καρφάκι στους κυβερνώντες...
Δεν είναι μόνο το ότι έφεραν το «κούρεμα» των συντάξεων με το κόλπο του επανυπολογισμού τρία χρόνια

νωρίτερα (τον Μάιο του 2016,
ενώ ο νόμος ορίζει την
1η/1/2019), κόβοντας από
80.000 συντάξεις χηρείας 175
εκατ. ευρώ, είναι και τα ηλικιακά όρια, που στέλνουν τις
χήρες κυριολεκτικά στον Καιάδα. Ουσιαστικά, με τον ν. Κατρούγκαλου για πρώτη φορά
καταργείται η σύνταξη χηρείας, δεδομένου ότι προβλέπει
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 16

Δόση 3,5 εκατ. ευρώ και άδεια για πέντε σταθμούς
Δελτία σε... πόλεμο τηλεθέασης

Η διαφήμιση
επιστρέφει στα ΜΜΕ! Πονοκέφαλος στην ΕΡΤ από τον συμψηφισμό αποζημιώσεων – μισθών

Προς το «μαύρο»
οδεύει το Mega

Ένα ακόμα βήμα
αφελληνισμού
Α

πό πού να πρωτοπροστατευτεί
τούτη η χώρα, όταν
από τη στιγμή που θα
πάρει τα ηνία ένα κόμμα, με μπροστάρη τον
αρχηγό του, αντί να
χτίζει, κοιτάζει τι θα
γκρεμίσει, όχι γιατί είναι άχρηστο, αλλά γιατί τα θεμέλιά του δεν
ταυτίζονται με τη δική του ιδεολογία, τις ιδεοληψίες του κυρίως, αγνοώντας το χθες;
Για το οποίο χθες η πατρίδα μας έχει την
τύχη και την ευλογία να σεμνύνεται σε όλο
τον κόσμο. Και ενώ όλοι ζηλεύουν τον Παρθενώνα, την Πνύκα, τη Δημοκρατία που
γέννησαν οι αρχαίοι μας, εμείς μέρα με την
ημέρα κατεδαφίζουμε, λες και είμαστε σοφότεροι εκείνων και προσπαθούμε να απαξιώσουμε τα πάντα. Τις κολόνες που κρατούν όρθια την Ελλάδα. Ο υπουργός Παιδείας
κ. Κώστας Γαβρόγλου είδε ξαφνικά το φως
το αληθινό... Ότι για την οικονομική κρίση
φταίνε τα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά, αυτά τη δημιούργησαν. Και αποφάσισε
να τα ξεθεμελιώσει, με τη συναίνεση του
Μαξίμου. Να διαγράψουμε το χθες, την
Ιστορία μας. Εκεί φτάσαμε...
Είναι ένα ακόμη βήμα αφελληνισμού...
Και το λέμε με απόλυτη συναίσθηση της βαρύτητας της λέξης... Ρωτήστε, κύριε υπουργέ, έναν Έλληνα, εδώ ή έξω, αν τα Αρχαία
και τα Λατινικά που διδάχθηκε στο εξατάξιο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο ήταν το μεγάλο
εμπόδιο στην επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξή του. Αν έχασαν καριέρες κάποιοι λόγω των Αρχαίων Ελληνικών που
διδάχθηκαν.
Εγκληματείτε κατά του Πολιτισμού και
της Ιστορίας μας, κύριε Κώστα Γαβρόγλου.
Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 8

Δανείζουμε 350 εκατ. ευρώ
στους επενδυτές που ήρθαν
να... αγοράσουν τη ΔΕΣΦΑ!
Το υπουργείο Ναυτιλίας σήκωσε τα χέρια

Αφήνουν αβοήθητους τους ψαράδες
μας στα χέρια των Τούρκων! 4ΣΕΛ. 17

Πώς οι μαθητές δεν θα επιβαρύνουν
τη σπονδυλική τους στήλη
Ο καρδιολογικός έλεγχος στα σχολεία
μπορεί να αποτρέψει τραγωδίες
«O Γιατρός σας» óåë. 11, 12, 19 και 20

