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Παραλήφθηκε 
θεσμικά το VAR!

Ο ενημερωτικός ΣΚΑΪ στην κορυφή

Δεν ήταν τελικά δύσκολο για τον έλληνα
πολίτη να επιλέξει σε ποιον θα αναθέσει

τα κλειδιά της χώρας για την επόμενη τετρα-
ετία. Η ζυγαριά της κάλπης δεν έκρυβε καμία
έκπληξη. Τα γκάλοπ είχαν δώσει γεύση. Το
παιχνίδι περιορίστηκε στη διαφορά. Και εκεί
ο Τσίπρας απέδειξε ότι έχει αντοχές. Τελικά,
όμως, εμετρήθη, εζυγίσθη και ευρέθη ελλι-
πής... Κατά 8,32%... Στον Κυριάκο Μητσοτά-
κη, τον πρόεδρο της ΝΔ, παρέδωσε ο έλλη-

νας πολίτης τα κλειδιά, ελπίζοντας ότι θα δει
καλύτερες μέρες το «μαγαζί», θα δουλέψει
πιο σωστά και χωρίς σκαμπανεβάσματα, δεν
θα ζητιανεύει για το αυτονόητο. Ότι θα έρ-
θουν καλύτερες μέρες για τον ίδιο και τα παι-
διά του... Και πάνω από όλα για τούτη τη γη
μας. Που μας ζει...
Την περασμένη Δευτέρα ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης ως πρωθυπουργός της Ελλάδας ανέ-
λαβε το «στρατηγείο», το Μαξίμου, από όπου

δίνονται οι εντολές για κάθε μέτρο που παίρ-
νεται, για τις αλλαγές στη λειτουργία του κρά-
τους, για την αντιμετώπιση των προβλημά-
των του πολίτη, που πρέπει να αντιμετωπίζεται
όχι με βάση τη... φανέλα που φοράει αλλά ως
ένας από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, όπου
κι αν ζει και ανεξάρτητα από το αν έχει «κολ-
λητούς», αν είναι επώνυμος ή έχει φουσκω-
μένη τσέπη. Αν είναι του κόμματος... Κατα-
στάσεις που ήταν στην ημερήσια διάταξη σε

όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μηδε-
μιάς εξαιρουμένης. 
Από δω και πέρα, κύριε πρωθυπουργέ, έχεις

την αποκλειστική ευθύνη για όλα εκείνα που
σε όλη την προεκλογική περίοδο αλλά και
πριν είχες δημόσια (και γραπτά) υποσχεθεί.
Θα πρέπει μέρα με την ημέρα να γίνονται τα
απαραίτητα βήματα για την υλοποίησή τους,
με προτεραιότητα εκείνες τις αλλαγές που
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Άρχισαν τα τύμπανα στο ΚΙΝΑΛ

Α
ν δεν ήταν επιβεβαιωμένο από κρα-
τική πηγή, θα νόμιζε κανείς ότι επρό-
κειτο για κακόγουστη φάρσα, την

ώρα που επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους γιατί έτυχε να είναι στην όμορφη Χαλ-
κιδική την ώρα της φονικής θεομηνίας,
που μέσα σε δέκα λεπτά σάρωσε τα πά -
ντα και έσπειρε την καταστροφή. 
Δυστυχώς, δεν ήταν αστείο. Ήταν άλ-

λη μια απόδειξη του πώς λειτουργεί το ελ-
ληνικό κράτος, που δεν σέβεται τη ζωή
των πολιτών του αλλά και όσων έρχονται
για τουρισμό. Έπρεπε να χαθούν επτά
αθώες ζωές και να γίνει στη Χαλκιδική
γης Μαδιάμ για να αποκαλυφθεί ότι δεν
λειτουργούσε ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλή-
σης Έκτακτων Αναγκών, ο σωτήριος αριθ-
μός «112», λόγω μη αναβάθμισής του,
που καθυστερούσε από το 2007!

Το 2016 εντάχθηκε στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα» (2014 – 2020), το δε 2018 υπε-
γράφη τροποποιημένη σύμβαση. Έκτοτε
έμεινε στα συρτάρια της κυβέρνησης Τσί-

πρα. Αν είχε γίνει η αναβάθμιση του «112»,
μόλις κάποιος καλούσε σε βοήθεια, θα
φαινόταν αμέσως πού βρισκόταν. Και οι
ευθύνες της κυβέρνησης Τσίπρα είναι τε-

Με 54 εκατ. ευρώ κέρδη η ΕΡΤ το 2018

– Για οφειλέτες τραπεζών, εφορίας και ασφαλιστικών ταμείων
– Καταφθάνουν τα τεχνικά κλιμάκια για έλεγχο σε 4 υπουργεία,
με επικεφαλής τον Κλάους Ρέγκλινγκ

Τι θα αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση 
στην αγορά εργασίας
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ  ......................................... Σελ. 4 

Δύο σκέψεις για τη νέα κυβέρνηση
Του ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΑ   .................................................. Σελ. 5 

«Κόκκινα» δάνεια: Υπάρχει λύση!
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ  ................................................ Σελ. 5

Οι φιλοφρονήσεις Ερντογάν θετικές και ευπρόσδεκτες
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  .................................. Σελ. 6 

Η θλιβερή επέτειος του πραξικοπήματος 
στην Κύπρο το 1974
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ   ........................................ Σελ. 7

Η συρρίκνωση της Σοσιαλδημοκρατίας 
και η μάχη της Κεντροαριστεράς
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ   ............................ Σελ. 8 

Η διπλωματία των γαμπρών
Του ΚΩΣΤΑ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ   ................................. Σελ. 9

Πόσο θα αντέξει η κοινωνία ανάμεσα 
σε Τσίπρα, Κυριάκο και επιστολές Χριστούλη;
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ   .................................... Σελ. 11

Η επόμενη μέρα
Του ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ   .................................. Σελ. 12

Δωρεάν παιδεία ή ακριβοπληρωμένη κοροϊδία;
Του Ε. ΓΑΛΟΥΣΗ  ................................................. Σελ. 14 
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Η επόμενη μέρα
των αθλητικών 
μεταδόσεων

Τα κίνητρα που θα έπρεπε ναείχαν προσφέρει από τη στιγ-
μή που ξέσπασε η οικονομική
κατάρρευση, το 2009, οι κυ-
βερνήσεις μας στους νέους για
να μείνουν εδώ και να μην πά-
ρουν τον δρόμο της ξενιτιάς (μέ-
χρι σήμερα έχουν φύγει πάνω
από 700.000 νέοι κυρίως – ο
ανθός τού αύριο) προσφέρει η
πολωνική κυβέρνηση. 
Ο πρωθυπουργός της Πο-

λωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι
εξήγγειλε ότι θα καταργήσει τη

φορολογία εισοδήματος για τους
πολίτες κάτω των 26 ετών. «Το
μέτρο έχει στόχο να βελτιώσει
τις ευκαιρίες για τους νέους αν-
θρώπους, ώστε να αντιστοιχούν
σε εκείνες που προσφέρονται
στη Δύση». Μάλιστα, η πολω-
νική κυβέρνηση ζητάει να ε -
γκρίνουν την πρότασή της άμε-
σα οι βουλευτές, ώστε να τεθεί
σε ισχύ από τον Αύγουστο. 
Από αυτήν τη ρύθμιση θα

βγουν κερδισμένοι 2.000.000
νέοι άνθρωποι, το δε κόστος της

είναι 590 εκατ. ευρώ (2,5 δισ.
ζλότι). Οι νέοι και οι νέες της 
Πολωνίας που δεν έχουν συ -
μπληρώσει το 26ο έτος και κερ-
δίζουν τον χρόνο μέχρι και 85.000
ζλότι, ή 20.000 ευρώ (σχεδόν
1.670 ευρώ τον μήνα), θα έχουν
μηδενική φορολογική επιβά-
ρυνση. 
Η κυβέρνηση της Πολωνίας

οδηγήθηκε σε αυτή την από-
φαση μετρώντας το κόστος της
απώλειας ενός μεγάλου ποσο-
στού της νέας γενιάς. Αξίζει να

σημειωθεί ότι από το 2004 που
η Πολωνία μπήκε στην ΕΕ έφυ-
γαν 1.700.000 άτομα. Μάλιστα,
το 2015 είχε δημιουργηθεί με-
γάλη πολωνική παροικία στο
Ηνωμένο Βασίλειο με 680.000
μέλη, όταν η Κρακοβία, η δεύ-
τερη μεγαλύτερη πόλη της Πο-
λωνίας, έχει πληθυσμό περίπου
750.000 άτομα. 
Όταν συμβαίνουν αυτά στην

Πολωνία, σε εμάς εδώ πέρα
βρέχει. Οι κυβερνήσεις όλα αυ-

Μας βάζει τα γυαλιά και η Πολωνία! 

ο-
κό

Σταθερός ο Alpha και τη σεζόν 2019 – 2020

- Φωτιές άναψε ο Κρεμαστινός: Είναι μονόδρομος η συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ
- Ν. Ανδρουλάκης: Δεν πήγαμε καλά στις εκλογές - Μαλέλης: Οι διαρκείς 
παλινωδίες μπέρδεψαν τον προοδευτικό ψηφοφόρο και μας εγκατέλειψε

=  Δεν θα πληρώνουν φόρους οι νέοι μέχρι 26 ετών για να μη φεύγουν 
=  Κι εμείς εδώ βλέπουμε να έχουν φύγει πάνω από 700.000 νέοι κυρίως και δεν δίνουμε κανένα 

κίνητρο για να επιστρέψουν στην πατρίδα που νοσταλγούν και να σταματήσει η διαρροή 

Προκόπης Παυλόπουλος

Οι απαιτήσεις για 
τις πολεμικές αποζημιώσεις

είναι νομικώς ενεργές 
και δικαστικώς επιδιώξιμες

Προς μεγάλη χαρά του Αλέξη Τσίπρα

      ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Μετά το προεκλογικό πάγωμα για να μην κάνουν ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Από το 2016 έπρεπε να είχε γίνει 
η αναβάθμιση του σωτήριου «112»! 

EΡΧΟΝΤΑΙ 25.000
Πήγε σε εκλογές 
για να τις χάσει; 
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ÓÅË. 10

=Και άνοιγμα σε Παπανδρέου και Καμίνη

4ΣΕΛ. 10

Και τώρα ο λογαριασμός στον Μητσοτάκη...

Κόμμα-παράταξη 
φτιάχνει ο Τσίπρας

Η Τουρκία έχει στρατηγική, ενώ εμείς…

πλειστηριασμοί!

Όλοι οι υπουργοί υπό στενή παρακολούθηση…

=Υπάρχει θέμα, δέχτηκε 
η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
του Γερμανικού Κοινοβουλίου
=Ανοίγει ο δρόμος 
και για προσφυγή στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Με νέα… 
προεδρική 
φρουρά 

απαντά η Φώφη

«Κόλπο» με νέο Σχέδιο
Ανάν για το φυσικό αέριο

στήνει ο Ερντογάν
4ΣΕΛ. 6

4ΣΕΛ. 8

Πυκνώνουν τα ερω-
τήματα γιατί πήγε

στις βουλευτικές κάλ-
πες ο Αλέξης Τσίπρας
μετά τα τρία νοκ άουτ:
στις ευρωεκλογές, στις
δημοτικές, όπου ο χάρ-
της της χώρας έγινε
όλος μπλε και δεν
υπήρχε ούτε σταλιά
ροζ, στις δε περιφερειακές δεν πήρε ούτε
μία περιφέρεια ως ΣΥΡΙΖΑ. 
Είδε ότι δεν τον έπαιρνε άλλο και αν έμε-

νε μέχρι τον Οκτώβριο, που έληγε η θητεία
της κυβέρνησής του, θα ήταν Βατερλώ και
δύσκολα θα μαζευόταν ένα αξιοπρεπές πο-
σοστό, που θα του εξασφάλιζε την παραμο-
νή σε υψηλή θέση στον πολιτικό χάρτη της
χώρας, με ανοιχτό τον ορίζοντα για επιστροφή
στο Μαξίμου είτε με αυτοδυναμία είτε με συ-
νεργασίες; 
Πήγε στη... σφαγή προκαλώντας εθνικές

εκλογές; Το έπαιξε κορόνα – γράμματα και
του έκατσε η μπίλια, με την επιστροφή κά-

Α
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ÓÅË. 8

4ΣΕΛ. 9

=Να φύγουν τώρα όλοι όσοι
λοξοκοιτάζουν προς ΣΥΡΙΖΑ

και Νέα Δημοκρατία

Επιστροφή στον διπολισμό
=Οι κερδισμένοι 

και οι χαμένοι των εκλογών
4ΣΕΛ. 8

- Τέρμα τα σόγια των υπουργών στο Δημόσιο

Πρώτο τεστ η θεομηνία 
της Χαλκιδικής για την 

ετοιμότητα της κυβέρνησης
=Η κατάργηση του ασύλου 

το πρώτο νομοσχέδιο 
που θα κατατεθεί στη Βουλή

Οι γενικοί διευθυντές 
του υπουργείου Εργασίας 
δεν ξέρουν τι γίνεται
με τις συντάξεις

4ΣΕΛ. 7

200.000 μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις έκλεισαν 
και 650.000 θέσεις 
εργασίας χάθηκαν!

Αποκάλυψη του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ

4ΣΕΛ. 11

=Χάθηκαν άδικα επτά
άνθρωποι στη Χαλκιδική




