
στηνει στη Θρακη ο Ερντογαν

Ακυβέρνητους δήμους και περιφέρειες
φέρνει η απλή αναλογική

«Τ
σουνάμι» αντιδράσεων προκα-
λεί η απόφαση της κυβέρνησης
να διεξαχθούν οι εκλογές για

την τοπική αυτοδιοίκηση το 2019 με
απλή αναλογική. Κόμματα, περιφερει-
άρχες, δήμαρχοι, φορείς και οργανώ-
σεις προειδοποιούν για τον κίνδυνο να
περιέλθουν περιφέρειες και δήμοι σε
κατάσταση πλήρους ακυβερνησίας.
Παράλληλα, κατηγορούν την κυβέρ-
νηση ότι μέσω αυτής της διαδικασίας
θέλει να έχει υπό τον έλεγχό της την
τοπική αυτοδιοίκηση, περιορίζοντας σε
μεγάλο βαθμό την αυτοτέλειά της. Ιδίως
ως προς τη διαχείριση κονδυλίων και
την κατασκευή έργων. Κατηγορηματι-
κά αντίθετη με την καθιέρωση της απλής
αναλογικής έχει ταχθεί η Νέα Δημο-
κρατία, όπως και το Κίνημα Αλλαγής,
ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρ-
νηση ότι με την κίνησή της αυτή κάθε
άλλο παρά την εύρυθμη λειτουργία της

τοπικής αυτοδιοίκησης έχει στόχο. Μι-
λώντας στο Συνέδριο της Ένωσης Πε-
ριφερειαρχών, ο Κυρ. Μητσοτάκης ανέ-
φερε ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να
γίνουν με την απλή αναλογική, δε-

σμευόμενος ότι ερχόμενη στην εξου-
σία η Νέα Δημοκρατία θα καταργήσει
τον νόμο που θα ψηφίσει η σημερινή
κυβέρνηση. Έντονα επικριτική για τους

Έξω από τα δόντια και χωρίς «ήξεις
αφήξεις» τα ψάλλει στους πολιτικούς

μας ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας
Ποττάκης, και μάλιστα ενυπογράφως. 

«Ύποπτες διατάξεις, με “φωτογραφι-
κό” περιεχόμενο, ψηφίζονται από τη Βου-
λή ή υπογράφονται από το αρμόδιο όρ-
γανο χωρίς να γνωρίζει κανείς τον βαθμό
επιρροής στη διαμόρφωσή τους από
επωφελούμενα συμφέροντα ή ομά-
δες», επισημαίνει ο Συνήγορος του Πο-
λίτη. Ευθέως δε μιλάει για αθέμιτες πρα-
κτικές που είναι κολάσιμες, ενώ λείπουν
οι σαφείς κανόνες. Γράφει πολύ χαρα-
κτηριστικά στο άρθρο του στην «Καθη-
μερινή» με τίτλο με πολλά υπονοούμε-

να «Lobbying στην Ελλάδα: ανι-
σορροπία μεταξύ άκρων»: 

«Ελλείψει δε σαφών κανό-
νων για τη διαφανή και ισότι-
μησυμμετοχή σε διαδικασία δια-
βούλευσης ή και σε παραγωγή
σχεδίων ρυθμίσεων, ούτε κυ-
ρώσεις για αθέμιτες πρακτικές
επιρροής προβλέπονται», επι-
σημαίνοντας το αυτονόητο, ότι «αθέμι-
τες πρακτικές είναι κολάσιμες εφόσον
αποδεικνύεται παράνομη συναλλαγή,
χρηματισμός». Και ο κ. Ανδρέας Ποττά-
κης καταλήγει θέτοντας το... αθώο ερώ-

τημα: «Μήπως είναι καιρός για
περισσότερη διαφάνεια στην
Ελλάδα;». Και εξηγεί τι εννοεί:
«Η πρόσφατη συνάντηση του
πρώην προέδρου της Επιτρο-
πής, και νυν συμβούλου της
Goldman Sachs, Μπαρόζο με
τον εν ενεργεία Επίτροπο Κα-
τάινεν σε μια μπιραρία των Βρυ-

ξελλών ερμηνεύτηκε από θεσμικούς πα-
ράγοντες στην Ένωση και εκπροσώπους
της κοινωνίας των πολιτών ως απόπει-
ρα αθέμιτης επιρροής. Την ίδια στιγμή ο

Με μοχλό τα υποχείριά του στη μειονότητα, θα επιχειρήσει αποσταθεροποίηση της περιοχής

  

1
6

ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Σύνθημα εξοντώσεως των ελλήνων
πολιτών έδωσε ο νέος πρόεδρος του
EuroWorking Group Χανς Φάιλμπριφ.
Προς δόξαν της περιβόητης «ευρω-
παϊκής οικογένειας», την οποία άπα -
ντες οι ευρωλάγνοι υμνολογούν, ο νέ-
ος «στρατοπεδάρχης» δεν άφησε καμία
αμφιβολία για τις σαδιστικές προθέ-

σεις του. Με ύφος «αποφασίζομεν και διατάσσομεν»,
μας ξεκαθάρισε, για να μην τρέφουμε αυταπάτες, ότι
θα έχουμε «ενισχυμένη εποπτεία» μέχρι τέλους, μέ-
χρι να αποπληρώσουμε τα δάνειά μας. Και επειδή πο-
τέ δεν θα μπορέσουμε να κατορθώσουμε αυτήν την
αποπληρωμή, η Ελλάδα θα είναι υπόδουλη για αι-
ώνες, στο έλεος και στις διαθέσεις των ξένων κατα-
κτητών. Τριακόσια χρόνια όχι τουρκικής αλλά ευρω-
παϊκής σκλαβιάς τώρα μας περιμένουν. Ας θυμηθούμε
τον Κολοκοτρώνη, που σοφά επαναλάμβανε τα λό-
για του Βυζαντινού Νοταρά: «Χειρότεροι από τους
Τούρκους είναι οι Φράγκοι»… 

ÃñÜöåé ï
ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ

Νέος Άιχμαν…
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ΑΝΤ1 προς ΕΡΤ: Πρόταση συνεργασίας για το Mundial

Το τηλεοπτικό τοπίο του μέλλοντος ρυθμίζει το ΕΣΡ

Ρυθμιστής των εκλογών 
τα εθνικά θέματα

ÄéáâÜóôå óôéò

Πάνε προς τον διακόπτη
του «μαύρου» για το Mega

Διπλός εκβιασμός για συντάξεις 
και αφορολόγητο, με όπλο το χρέος

Ανυποχώρητοι οι «θεσμοί», η κυβέρνηση στο άγνωστο, χωρίς βάρκα...

Ύποπτες διατάξεις, με φωτογραφικό 
περιεχόμενο, ψηφίζονται από τη Βουλή! 
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Η συμπαράσταση ΕΕ και
ΗΠΑ σε Ελλάδα και Κύπρο

Παίζει με τη φωτιά ο Ταγίπ Ερντο-
γάν. Άνοιξε πλέον τα χαρτιά του.

Μπήκε στην τελική ευθεία με τις εκλο-
γές που προκήρυξε ξαφνικά, όπου
το κόψιμο του νήματος θα είναι ο
θρόνος όχι του Μεγάλου Σουλτάνου
αλλά του Ατατούρκ ή κατ’ άλλους
του Ινονού. Δόλωμα, το ότι «εγώ

τους ξεπέρασα, όχι μόνο πήρα πίσω
εδάφη που παραχώρησαν, αλλά προ-
χώρησα και παραπέρα από αυτούς».
Αυτό τον δρόμο αποδεικνύεται ότι
άνοιγε όλα αυτά τα χρόνια, φυλακί-
ζοντας, απολύοντας, αποστρατεύοντας

τους αντικαθεστωτικούς, κυνηγώ -
ντας όλους τους εσωτερικούς εχ-
θρούς του, ανοίγοντας εσωτερικά και
εξωτερικά μέτωπα, με πρώτο την Ελ-
λάδα. Μετέφερε τις... προσδοκίες των
νοσταλγών των... χαμένων πατρί-

δων τους, διεκδικώντας νησιά και
ό,τι άλλο ποθούν... Μέχρι και στο
Αφρίν πήγε, με τις ευλογίες Αμερι-
κανών και Ρώσων. Και, κακά τα ψέ-
ματα, αποδεικνύεται καλός παίκτης.
Θα τον έπαιρνε ο κάθε... προπονη-

τής... Βάζει γκολ και στα αφεντικά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Γερ-
μανία να τον στηρίζει απόλυτα... Κεν-
τρικό τερέν, όμως, επέλεξε να είναι
η Ελλάδα, που εξάπτει τη φαντασία
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ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ

Προκηρύσσονται 
οι θέσεις των γενικών
διευθυντών στην ΕΡΤ

Τώρα, όλη η Ελλάδα μια γροθιά...

=Τριπλές κάλπες στο τέλος του 2019 ο σχεδιασμός του Τσίπρα 

ÓÅË. 10

Με τα βιλαέτια στον ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικούν ρόλο 

Διαβάστε ακόμα στο «Π»Είναι ρεαλιστική η «καθαρή
έξοδος» από τα Μνημόνια; 
Του Σπύρου Λαβδιώτη

Όμως, έχουν γνώση οι φύλακες – Η κυβέρνηση
έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα

- Με αντίμετρο την επιβολή φόρου 5% στο πετρέλαιο, 
προσπαθεί το Μαξίμου να αποφύγει τις περικοπές 

ÓÅË. 10
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…Και επιχειρεί 
Μητσοτακοποίηση της ΝΔ

Αποκαραμανλοποίηση
της ΝΔ το σχέδιο 
του Μητσοτάκη...
= Πρώτο θύμα ο Μεϊμαράκης, 

στον οποίο αρνείται θέση 
στο Επικρατείας

óåë. 9

Τρικυμία στα Εθνικά Θέματα

Ο ίδιος διέρρευσε το… μυστικό γεύμα στο Κολωνάκι

óåë. 8

Φτιάχνει στρατό για την επόμενη μέρα

«Όχι» στην κρυφή κάμερα σε ιδιωτικούς χώρους, «ναι» σε δημόσιους

óåë. 10

Ήρθε η ανάπτυξη...

Ο Ερντογάν μάς χρησιμοποιεί για να γίνει Μέγας Σουλτάνος και δεν ορρωδεί προ ουδενός 
ÈÁÑÑÁËÅÁ

ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

= Βάλτε τον διχασμό στα θηκάρια, είναι η ώρα της ενότητας όλων, η πατρίδα πάνω απ’ όλα και όχι οι καρέκλες

Βρήκαμε τον εχθρό, 
η σημαία μας μας φταίει...
Πολύ κακή υπηρεσία προσέφεραν στην πατρίδα

όλοι εκείνοι οι κυβερνητικοί παράγοντες, κά -
ποιοι από τους οποίους, μάλιστα, είναι υψηλόβαθ-
μοι, οι οποίοι έστησαν στον τοίχο τους τρεις νεα-
ρούς που τόλμησαν να βάλουν την ελληνική σημαία
στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ βραχονησίδα Ανθρωποφάγος, η
οποία υπάγεται στο σύμπλεγμα των Φούρνων, που
βρίσκεται ανάμεσα στην Ικαρία και στη Σάμο. Έκα-
ναν μεγάλο δώρο στους κακούς γείτονές μας, τους
Τούρκους, που δεν θα μπορούσαν ούτε να το φαν-
τασθούν. Αποδεχτήκαμε αυτό που ισχυρίζεται ο
Ερντογάν, ότι η βραχονησίδα είναι… «γκρίζα ζώ-
νη»! Και πλέον θα μπορεί να το επικαλείται η Τουρ-
κία σε κάθε διεθνή οργανισμό, στη γραμμή της ωμής
απαίτησής της για αναθεώρηση της Συνθήκης της
Λωζάννης. Αντιλαμβάνονται την εθνική υποχώρη-
ση, που δεν απέχει από εθνικό έγκλημα –το λέμε
με απόλυτη συναίσθηση της βαρύτητας του χαρα-
κτηρισμού–, όταν μόνος σου αμφισβητείς το δι-
καίωμα που έχεις ως κυρίαρχη χώρα να βάζεις τη
σημαία σου σε κάθε σπιθαμή ελληνικής γης;
Αντιλαμβάνονται το μήνυμα που έστειλαν σε κά-

θε έλληνα πολίτη, ότι θα μπει σε περιπέτειες έτσι και
αναρτήσει τη γαλανόλευκη, την ποτισμένη με αίμα
ηρώων, αν δεν έχει πάρει προηγουμένως άδεια; Να
φοβάται να σηκώσει τη σημαία του;
Αντιλαμβάνονται ότι με αυτή την αντίδραση δεν

πρόκειται να ξαναδούμε «Κυρά της Ρω» σε καμία
γωνιά, σε κανέναν βράχο ελληνικό; «Να ακούσω
όλα αυτά που άκουσαν οι τρεις νεαροί που σήκω-
σαν τη σημαία στον Ανθρωποφάγο;», θα σκέφτεται
ο καθένας. Μέχρι ότι ήταν βαλτοί, προβοκάτορες,
ειπώθηκε. Την ελληνική σημαία πρέπει να τη φο-
βάται ό ποιος επιβουλεύεται την εθνική κυριαρχία
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=Καταγγέλλει ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης 
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Ουάσινγκτον 
και ΝΑΤΟ νίπτουν 
τας χείρας τους…
= Και ντρίπλες από τον Νίμιτς στο Σκοπιανό...

= Η κυβέρνηση συσπείρωσε
όλους εναντίον της

Αναβρασμός στην τοπική αυτοδιοίκηση με τα σχέδια της κυβέρνησης 
για απλή αναλογική στις εκλογές του 2019

Aποκάλυψη Χάθηκαν όλα
τα αρχεία του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του ΥΠΕΞ!

Μεγάλη ζημιά έπαθαν τα αρχεία του ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου του υπουργείου Εξω-
τερικών. Όπως πληροφορούμαστε, όσοι χρησι-
μοποιούν τη διεύθυνση @mfa.gr έχασαν όλα τα
αρχεία και τις διευθύνσεις των επαφών τους. 
Δεν γνωρίζουμε αν η καταστροφή οφείλεται

σε ιό ή σε κυβερνοεπίθεση, γεγονός είναι πά -
ντως ότι έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτω-
ση σε όλη τη διπλωματική υπηρεσία.

=Με απόλυτο έλεγχο όλων των κομματικών
οργάνων και να βγάλει δικούς του βουλευτές

Δεν βρήκε τον βηματισμό
του το Κίνημα Αλλαγής
= Την αποπασοκοποίησή του απαιτεί ο Θεοδωράκης

óåë. 7

Μετά το ΟΧΙ του Τζιτζικώστα

Αρχηγό αναζητεί 
η Λίγκα του Βορρά
= Που είναι κόντρα στο «αθηνοκεντρικό» κράτος

óåë. 3

Ο αμφιλεγόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, η τριμερής επέμβαση
στη Συρία και ο οπορτουνισμός της Άγκυρας

Απλήρωτοι φόροι 2,6 δισ. ευρώ
το πρώτο δίμηνο του 2018
= Άλλη μια απόδειξη ότι στέρεψε η Αγορά από λεφτά...
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