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Στον Δημήτρη Κοντομηνά παραμένει το Channel 9

Στη φυλακή τα νοικοκυριά

= «Πόντιος Πιλάτος» το ΝΑΤΟ – Σφυρίζουν αδιάφορα Ευρώπη και Αμερική
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Εκδότες εναντίον
της Google

Συναγερμό έχουν σημάνει στην κυβέρ-
νηση οι αποκαλύψεις σχετικά με το βιο-

γραφικό αλλά και τις εν γένει δραστηριό-
τητες του παραιτηθέντος υφυπουργού
Εξωτερικών Αντ. Διαματάρη. Στο επιτελείο
του πρωθυπουργού ξεκίνησαν ήδη επα-
νέλεγχο των βιογραφικών όλων των με-
λών της κυβέρνησης, ενώ παράλληλα εστά-
λη μήνυμα προς υπουργούς – υφυπουργούς
να… διορθώσουν τυχόν «υπερβολές» ή
ελλείψεις στα στοιχεία τους (σπουδές, επαγ-
γελματικές δραστηριότητες κ.ά.) Ο… φό-
βος ενός νέου επεισοδίου, ανάλογου με
αυτό του κ. Διαματάρη, ρίχνει βαριά σκιά
πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου. Την ώρα
που υπάρχουν έντονες φήμες ότι και άλλα

δύο μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
έχουν θέματα με τα βιογραφικά τους και
ιδίως με τις επαγγελματικές δραστηριότη-
τές τους. 
Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών

έχουν προκαλέσει εκνευρισμό και ανησυ-
χία στο κυβερνητικό στρατόπεδο, καθώς
τα γεγονότα πλήττουν καίρια το –μέχρι πρό-
τινος– σημείο υπεροχής της κυβέρνησης.
Που δεν ήταν άλλο από την πολιτική και
επιστημονική επάρκεια των μελών του
Υπουργικού Συμβουλίου. Η αξιοποίηση ικα-
νών και με αυξημένα προσόντα προσώπων

αποτέλεσε τη «σημαία» του Κυρ. Μητσο-
τάκη την περίοδο της αντιπολίτευσης. Ενώ
είχε ασκήσει αυστηρή κριτική στην τακτική
που είχε ακολουθήσει η προηγούμενη κυ-
βέρνηση και ο προκάτοχός του Αλ. Τσίπρας,
με την προώθηση σε καίριες θέσεις προ-
σώπων με κομματικά ή και… συγγενικά
κριτήρια και μόνο. 
Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκφρά-

ζουν τον έντονο προβληματισμό τους για
τον πολιτικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν
τα τελευταία γεγονότα και δεν κρύβουν την
ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να πε-
ράσει στους πολίτες η αντίληψη ότι «όλοι
ίδιοι είναι». Παράλληλα, καταλογίζουν αμέ-

Με 37,5 εκατ. ευρώ στη Motor Oil o Alpha

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος να στείλει ηχηρό μήνυμα στον Σουλτάνο

Λουκέτο στα νησιά λόγω Προσφυγικού

Απολογισμός τριμήνου
για την ιδιωτική TV

Τώρα ψάχνουν τα βιογραφικά όλων των υπουργών και υφυπουργών!

= Η είδηση: «Γλίτωσαν φόρους 100 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων έξι τεχνολογικοί κολοσσοί
των ΗΠΑ, οι Amazon, Google, Facebook, Apple,
Microsoft και Netflix, τη δεκαετία 2010 – 2019»!
Μόνο η Facebook είχε έσοδα 173,1 δισ. δολ.,
η Amazon του Τζεφ Μπέζος (ο πλουσιότερος
άνθρωπος στον κόσμο) 960,5 δισ. δολ., η Apple
1.888 δισ. δολ. και η Microsoft του Μπιλ Γκέιτς
882,5 δισ. δολ. 
= Η είδηση από την άλλη πλευρά του λόφου:
Στα 250 τρισεκατομμύρια δολ. ανέρχονται οι συ-
νολικές οφειλές κρατών, νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων και θα μπορούσε να πει κανείς ότι
κάθε άνθρωπος στον πλανήτη έχει δανειστεί
32.500 δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του
Bloomberg.
= Η μαύρη είδηση: Η αύξηση των τιμών των
τροφίμων δεν εγκυμονεί τον κίνδυνο μιας νέας
παγκόσμιας ύφεσης, αλλά μπορεί να οδηγήσει
σε λιμοκτονία πάνω από το 50% του παγκό--

Κατά της εκκαθάρισης της «Ναυτεμπορικής» η... «Ναυτεμπορική» και το Δημόσιο

Τη στήριξη των ΗΠΑ 
ζητάει ο Αλ. Τσίπρας

Λ
ουκέτο την προσεχή Τετάρτη στα νησιά του Βορειοανα-
τολικού Αιγαίου λόγω Προσφυγικού. Περιφέρεια, δήμοι
και καταστήματα κλείνουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για

τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης όσον αφορά την παράλ-
ληλη λειτουργία κλειστών κέντρων και κέντρων υποδοχής για
τους πρόσφυγες, καθώς και για την αδράνεια του επίσημου
κράτους στην επίλυση των ασφυκτικών προβλημάτων που α -
ντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. 
Την ίδια στιγμή, η πολιτική της κυβέρνησης κινείται στη λο-

γική τού μπρος - πίσω. Λάδι στη φωτιά της οργής που επικρα-
τεί στα νησιά έριξε η ευθεία παραδοχή του υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει σε κάθε νησί να
κατασκευάσει κλειστό κέντρο φιλοξενίας προσφύγων / μετα-
ναστών που θα λειτουργεί παράλληλα με τα υπάρχοντα κέντρα
υποδοχής. Κάτι που, αντί να αποσυμφορήσει, θα επιδεινώσει
περαιτέρω την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά. Ενώ οι ρο-
ές από την Τουρκία συνεχίζονται, η Αστυνομία είναι απούσα ή
αδυνατεί να προστατεύσει τους πολίτες, με συνέπεια οι κλοπές,
οι διαρρήξεις και οι λεηλασίες να είναι στην ημερήσια διάταξη. 
Την περασμένη Τετάρτη και με αφορμή τις ανακοινώσεις του

Μ. Χρυσοχοΐδη, ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γ. Στάντζος προ-
σέφυγε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών του νησιού και ζήτησε

την άμεση παρέμβασή του ούτως ώστε Αστυνομία, Λιμενικό,
Δασική Υπηρεσία και όλοι οι κρατικοί φορείς να ασκήσουν απο-
τελεσματικά τις αρμοδιότητές τους προκειμένου να προστατέ-
ψουν τους κατοίκους, τα δικαιώματα των οποίων παραβιάζο -

Αποθέωση της… σύμπνοιας στην κυβέρνηση
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= Η κυβέρνηση είναι σε λάθος κατεύθυνση

Αυτός είναι ο κόσμος 
που έφτιαξαν...

ÓÅË. 7

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

4ΣΕΛ. 7

Αδιέξοδοι δρόμοι…

Με εντολή των αφεντικών φέρνουν νέο πτωχευτικό δίκαιο

Ο Ερντογάν 
θέλει να 
καπελώσει 
τον Κεμάλ 
Ατατούρκ

Για αχαριστία κατηγορεί τον Κυριάκο

Παυλόπουλος:

Ανυπόστατο το
Μνημόνιο μεταξύ
Τουρκίας - Λιβύης

=Με την εισβολή στη Συρία και την
αμφισβήτηση της κυριαρχίας της

Ελλάδας και της Κύπρου

4ΣΕΛ. 8

4ΣΕΛ. 8

στον Ερντογάν
Σåëίδα 8

Απόδειξη της φτώχειας...

Είναι ντροπή για ένα κράτος, για μια χώρα
της αναπτυγμένης, υποτίθεται, Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, να πανηγυρίζει επειδή δίνει επι-
δόματα για να μπορέσουν να ζήσουν χιλιά-
δες νοικοκυριά, για να υπάρχουν πάνω στο
τραπέζι τα απαραίτητα, να είναι γεμάτο το πιά-
το... Όχι βέβαια με... χαβιάρι, σολομό και φι-
λέτα... Οι τιμές τους είναι απαγορευτικές για
την οικογένεια. Στην ίδια γραμμή όλες οι κυ-

βερνήσεις, και οι χθεσινές και η σημερινή. Πα-
ρουσιάζουν τα επιδόματα ως μεγάλο κατόρ-
θωμα, ως θρίαμβο. Μόνο χορούς που δεν
έστησαν, την ώρα που για τους κυβερνήτες
μας είναι πλούσια τα ελέη στις γιορτές, με φα-
σιανούς, σαμπάνιες και του πουλιού το γάλα
στο τραπέζι τους. 
Δεν θέλουν οι πολίτες επιδόματα, δεν είναι

ζητιάνοι. Τους αρκεί να έχουν δουλειά, να

μπαίνει στο σπίτι το μεροκάματο, να μπορεί η
μάνα να στρώνει το τραπέζι με τον ευλογη-
μένο άρτο, με ένα μπουκάλι κρασί από την
ταβέρνα της γειτονιάς...
Δουλειά χρειάζονται. Δουλειά για να ζει η

οικογένεια, περήφανη ότι τα καταφέρνει, με
τα παιδιά της να προχωράνε χωρίς τον δίσκο
του επαίτη... Χωρίς να είναι άδειο το τσουκά-
λι... Ψηφίζει ο πολίτης εκείνον που πιστεύει

ότι θα εξασφαλίσει στη χώρα ένα ικανοποι-
ητικό επίπεδο ζωής. Για να έχει δουλειά και
μια αξιοπρεπή σύνταξη για τα γηρατειά του.
Για να μπορεί η νοικοκυρά να στρώνει το τρα-
πέζι...
Δεν φταίει ο Έλληνας που η φτώχεια αυ-

ξήθηκε το 2018 κατά 26,9 ποσοστιαίες μο-
νάδες σε σύγκριση με το 2010, σύμφωνα με
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Κλειστά την Τετάρτη Περιφέρεια, Δήμοι και καταστήματα

Μετά το φιάσκο με τον Διαματάρη

Τι κρύβεται πίσω από
την αλόγιστη προ-

κλητικότητα και την επε-
κτατική στρατηγική που
εκδηλώνει το τελευταίο
διάστημα ο Τ. Ερντογάν;
Στόχος του είναι μόνο η
ενίσχυση της γεωστρα-
τηγικής θέσης της Τουρ-
κίας και τα οικονομικά
συμφέροντα ή κάτι περισσότερο και πιθα-
νόν… μεγαλύτερο; Ξένοι διπλωμάτες εκτι-
μούν ότι τρέφει μεγαλεπήβολα σχέδια για
τον εαυτό του και πως απώτερος και βασι-
κός του στόχος είναι να ξεπεράσει σε φή-
μη και δόξα τον Κεμάλ Ατατούρκ και να μεί-
νει για πάντα στην Ιστορία της χώρας. Αυτόν
τον στόχο υπηρετεί και η εισβολή του στη
Συρία και η αμφισβήτηση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. 
Με το όραμά του για τη «γαλάζια πατρί-

δα», που προβάλλει διαρκώς τα τελευταία

Ο Γιατρός σας  σελ. 18

Αύξηση ακρωτηριασμών διαβητικών
ποδιών τα τελευταία 5 χρόνια

Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης: 
Πώς ανακτάται η χαμένη ενέργεια

      ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 17

      ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 17

Ελεημοσύνες τα επιδόματα και τα... μερίσματα

Αν θέλεις ειρήνη, ετοίμαζε πόλεμο= Άρθρο του ακαδημαϊκού Νικόλαου Κονομή

ΠΑΝΕΘΝΙΚΟ «ΟΧΙ»

=Άλλοι δύο έχουν πρόβλημα…
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= Όταν το 80% του εισοδήματός τους πάει σε φόρους, 
λογαριασμούς (φως, νερό, τηλέφωνο) και νοίκι

ÓÅË. 12

Μπαλάκι τα ΜΟΕ μεταξύ 
Μαξίμου και υπουργείων!

Ενημέρωση απαιτεί από 
τον Μητσοτάκη ο Γραμματέας του ΚΚΕ
=Για το τι συζήτησε με τον τούρκο Πρόεδρο

=Τι γίνεται στον χώρο του ΠΑΣΟΚ

Τι ζητούν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις

4ΣΕΛ. 13

Στο ράφι θα μείνει 
το εγγυημένο εισόδημα!  

=Δεν ήταν λόγω του Συντάγματος 
που δεν δινόταν...




