Για να έχουμε κι εμείς φωνή και να μην αποφασίζουν άλλοι για εμάς χωρίς εμάς, λένε

ÓÅË. 12

Στα σκαριά κόμμα της Αγοράς

Βέτο ΕΕ: Όχι σε ένταξη αν δεν λυθεί το όνομα

Αποκάλυψη Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται όλα τα Επιμελητήρια - Ποιοι ακούγονται για επικεφαλής

Ο ίδιος ο Κοτζιάς γράφει
τη Συμφωνία για τα Σκόπια
Κληρώνει το όνομα «Gorna
Makedonija» (αμετάφραστο)

Αρνείται ο Ζάεφ
να μπει στο Σύνταγμα
η νέα ονομασία
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Αυτός πληρώνει τις μίζες που μοιράζουν οι κολοσσοί της διεθνούς φαρμακοβιομηχανίας

Ο άρρωστος, το μεγάλο θύμα του φαρμάκου!

= Πεθαίνει αν δεν μπορεί να πληρώσει τις πανάκριβες θεραπείες = Τη λύση έχει η ΕΕ αν θέλει να βάλει χέρι στους
αδίστακτους κερδοσκόπους: Να επιβάλει σε όλες τις χώρες ενιαία τιμή για κάθε φάρμακο, προστατεύοντας έτσι τον ασθενή

Κ

άθε άλλο παρά αγγελικά είναι
πλασμένος ο χώρος του φαρμάκου. Από την παραγωγή του μέχρι
να φθάσει στον τελικό καταναλωτή,
τον ασθενή. Είναι, όμως, παράδεισος
για όλους εκείνους που έχουν τα κλειδιά αυτού του κρίσιμου για τον άνθρωπο τομέα, από τον οποίο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η ζωή του
από τη στιγμή που θα γεννηθεί.
Δεν έφερε κάτι νέο η... βόμβα
Novartis. Γεμάτο «Novartis» είναι το
κύκλωμα του φαρμάκου. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη... Λεφτά κλεμμένα από τον πόνο και την αγωνία του
κάθε πολίτη να προστατεύσει την
υγεία του. Να ζήσει. Και τον ληστεύουν
μέχρι την τελευταία στιγμή.
Μόνιμο θύμα είναι ο άρρωστος.
Σε αυτόν χρεώνουν οι «Novartis»
τις μίζες δισεκατομμυρίων, σε ευρώ
ή δολάρια, ακόμη και σε... χρυσό, για
να χάνονται τα ίχνη. Μπαίνουν στην
τιμή του φαρμάκου! Με την... έγκριση του κράτους. Είναι το μόνιμο κορόιδο και ακόμη και στη μάχη που
δίνει για να κρατηθεί στη ζωή είναι
απροστάτευτος από την κυβέρνησή
του. Αλωνίζει το διεθνές κύκλωμα
των κολοσσών της φαρμακοβιομηχανίας, με το κλείσιμο του ματιού της

πολιτικής εξουσίας. Και κρύβονται
πίσω από το παραμύθι της ελεύθερης αγοράς, της ιδιωτικοποίησης των
πάντων. Οι όποιοι κανόνες και νόμοι
θεσπίζονται από τις κυβερνήσεις είναι για τα μάτια του κόσμου. Ποτέ

δεν εφαρμόζονται. Απόδειξη, η Novartis,
η δράση της οποίας δεν είναι μόνο
στην Ελλάδα, είναι παντού. Τώρα,
πώς πιάστηκε στα δίχτυα, η εξήγηση
είναι αυτό που συμβαίνει σε κάθε χώρο και χώρα. Προφανώς, άλλαξαν

οι συσχετισμοί και οι προστάτες της...
Με δεδομένη αυτή την κατάσταση,
εύλογο το ερώτημα που θέτει ο καθένας: Υπάρχει λύση, διέξοδος, για
να ξεφύγουμε από τους κάθε λογής ληστές; Για να πάψει να είναι

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
μεχρις εσχατων
Στριμώχνει η κυβέρνηση, με όπλο τις μίζες της Novartis, ΝΔ και Κίνημα Αλλαγής
– Στη γωνία Σαμαράς, Αβραμόπουλος, Άδωνης, Βενιζέλος και Λοβέρδος
–Ανησυχία στην ΕΕ για το κλίμα, που οδηγεί σε αστάθεια και έλλειψη εμπιστοσύνης στους επενδυτές
Ενεργειακός «οργασμός» στην κυπριακή ΑΟΖ;

Διαβεβαίωση Ράμα προς Παυλόπουλο

Η Αλβανία δεν έχει εδαφικές
διεκδικήσεις στην Ελλάδα

=Βάζει, όμως, θέμα επιστροφής των περιουσιών των Τσάμηδων!

óåë. 12

Δεν μας τα λέει καλά ο... φίλος μας

Μοσκοβισί: Οι δεσμεύσεις
θα τηρούνται και θα υπάρχει
καθεστώς Επίβλεψης!

=Μετά την έξοδο από τα Μνημόνια

óåë. 12

Στυλιανίδης κατά Γαβρόγλου
για την 4η Νομική

óåë. 10

ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Τα μηνύματα…
Το μεγαλειώδες, ανεπανάληπτο συλλαλητήριο της Αθήνας την περασμένη Κυριακή για την ελληνικότητα της
Μακεδονίας έδωσε πολλαπλά μηνύÃñÜöåé ï
ματα. Έδωσε μηνύματα προς τα έξω
ÃÅÙÑÃÉÏÓ
αλλά και προς το εσωτερικό της χώËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
ρας. Σε Αμερική, Γερμανία και Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ελληνικός λαός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για τα δικά τους συμφέροντα
να αποδεχθούμε την πλαστογράφηση της Ιστορίας
μας από τους Σλάβους του Βορρά. Ότι οι Έλληνες,
στον πίνακα των ηθικών αξιών, θέτουν σε προτεραιότητα το ΕΘΝΟΣ. Όταν, υπό οποιαδήποτε μορφή, το
Έθνος υπονομεύεται και έχει απέναντί του ΕΧΘΡΟΥΣ,
τότε ο λαός μας ενώνεται, παραμερίζει όλα τα άλλα
και μεταβάλλεται σε μια γιγάντια ασπίδα για να προασπίσει τα όσια και τα ιερά του.
Τέτοιες παραχωρήσεις οι Έλληνες δεν τις δέχονται. Δεν τους εμπνέει το πάθος της περιπέτειας. Είναι
η συναίσθηση της αξιοπρέπειας. Όταν αυτή είναι εκτεθειμένη, το τροπάριο της ειρηνοφιλίας διακόπτεται.
Διότι τίποτε δεν εξυπηρετεί την υπόσταση ενός έθνους
χειρότερα από τη διάθεση των λαών να δέχονται ρα-

ó. 13
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Η Τουρκία απειλεί σε Αιγαίο, Καστελλόριζο, Κύπρο
- Αντίδραση από Αίγυπτο,
αφωνία από Αθήνα

Α

Υπονομεύει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ο υπουργός

ÄéáâÜóôå óôéò
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Την ώρα που είναι ανοιχτά τα εθνικά θέματα και βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την έξοδο από τα Μνημόνια

ÑåðïñôÜæ óôις óåëίδες 8 και 10

2

θύμα όχι μόνο ο ασθενής αλλά και
ο κάθε πολίτης που παίρνει ακόμα
και το πιο απλό φάρμακο, π.χ., ασπιρίνη; ΥΠΑΡΧΕΙ, με κεφαλαία. Είναι στο χέρι των κυβερνήσεων και

φωνία της Αθήνας απέναντι στις νέες απειλές
και τα τελεσίγραφα της
Τουρκίας, καθώς ο Μεβλούτ
Τσαβούσογλου δεν περιορίσθηκε στις απειλές για τους
οκτώ τούρκους αξιωματικούς
αλλά έστειλε «φιρμάνι» για
το Αιγαίο και την ΑΟΖ της Κύπρου… Ανήσυχοι οι Τούρκοι
από τις εξελίξεις στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά και από τη
δήλωση Αναστασιάδη για κατάθεση συντεταγμένων, σε
συμφωνία με την Ελλάδα, για
τη μονομερή ανακοίνωση των
ορίων της κυπριακής ΑΟΖ,
με στόχο τη διασφάλιση και
νέων οικοπέδων αλλά και της
ντε φάκτο αναγνώριση της

υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ
του Καστελλόριζου, εξαπολύουν νέες απειλές και εμπράκτως στέλνουν μηνύματα
αποκαλυπτικά των προθέσεών τους, με τη δέσμευση μεγάλων περιοχών, είτε μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου
είτε περιμετρικά της Κύπρου,
για ασκήσεις. Μια νέα σημαντική ανακάλυψη στην κυπριακή ΑΟΖ και η συνέχιση
με νέο αέρα των ερευνών και
των γεωτρήσεων και σε άλλα οικόπεδα αναβαθμίζουν
τον ρόλο της Κύπρου στα ενεργειακά τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο, αυξάνουν
συγχρόνως όμως και τις προκλήσεις, καθώς η Τουρκία

Στο Πραιτώριο
και ο Καμμένος

= Για τα 300.000 βλήματα
= Προσπαθεί να αποφύγει
την Προανακριτική
και τη δημόσια ανάκριση
rash test για τη συC
νοχή και την ανθεκτικότητα του κυβερνητικού

ανησυχεί και θέλει με παρεμβάσεις της να εμποδίσει την
υλοποίηση όλων αυτών των
σχεδίων, που θα ενισχύσουν
γεωπολιτικά την Κυπριακή Δημοκρατία. Με τη γεώτρηση της

ENI-TOTAL στο οικόπεδο 6 της
κυπριακής ΑΟΖ, στον στόχο
«Καλυψώ», επιβεβαιώθηκε,
όπως όλα δείχνουν, ότι υπάρχει ένα σημαντικό κοίτασμα
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 6

Ιδού ποιοι μας κουνάνε το δάχτυλο

Πρώτο πλυντήριο ξεπλύματος μαύρου χρήματος η Γερμανία!
- Η Ελβετία είναι η «μητέρα όλων των φορολογικών παραδείσων»

αταφύγιο δικτατόρων και μαφιόζικων ορΚ
γανώσεων είναι η Γερμανία, όπου μπορούν
να ξεπλύνουν το χρήμα που έχουν κλέψει οι

πρώτοι από τους πολίτες των χωρών, που...
κυβερνούν και καταληστεύουν τον κόσμο, αλλά και οι μαφιόζοι, που κερδίζουν χρήματα από
τις εγκληματικές «δουλειές» που αναλαμβάνουν αλλά και από το... χονδρεμπόριο ναρκωτικών. Την πρώτη, βέβαια, θέση κατέχει η...
πολιτισμένη Ελβετία, η οποία θεωρείται «μητέρα όλων των φορολογικών παραδείσων»!
Και ακολουθούν οι ΗΠΑ, τα Νησιά Κέιμαν, το
Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη.
Τα αποκαλυπτήρια της σκοτεινής πλευράς
της Γερμανίας, που για άλλη μια φορά κυβερ-

Τριγμοί στην κυβέρνηση

Ο... άτεγκτος!

νά την Ευρώπη (ξέχασαν οι ευρωπαίοι ηγέτες
τόσο γρήγορα, με... όπλο το χρήμα, με πόσες
ζωές και ερείπια πλήρωσαν οι πολίτες τη χιτλερική κατοχή), κάνει σε έκθεσή του το δίκτυο
μη κυβερνητικών οργανώσεων «Tax Justice
Network». Στον «δείκτη παραοικονομίας» η
Γερμανία κατέχει την 7η θέση παγκοσμίως!
Μάλιστα, πριν από δύο χρόνια ήταν στην 8η
θέση, προφανώς όμως μετά την πρόοδο που
έκανε στο... ξέπλυμα προήχθη!
Μεταξύ εκείνων που κρύβουν ή έχουν κρύψει λεφτά από την καταλήστευση των χωρών
που διοικούσαν είναι ο Πρόεδρος του Καμερούν, ο ιρακινός δικτάτορας Σαντάμ Χουσεΐν
και ο ηγέτης της Λιβύης Καντάφι.

Παίζουν με τον διακόπτη στο Mega - Τσουνάμι απολυμένων

450.000 πολίτες Εθνικό «μπουκέτο» ελληνικών σταθμών σε όλη την Ελλάδα υποχρεωτικά
χωρίς... σήμα TV! Μπούμερανγκ για τον ΣΥΡΙΖΑ οι απολύσεις «Στο Κόκκινο»

συνασπισμού ενδέχεται
να αποτελέσει η συμφωνία
για την πώληση 300.000
βλημάτων στη Σαουδική
Αραβία. Η δικογραφία
διαβιβάστηκε αμελητί –προχθές, Παρασκευή–
από την Εισαγγελία Διαφθοράς στη Βουλή βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών, καθώς οι δικαστικές έρευνες «σκόνταψαν» πάνω στον υπουργό Άμυνας
Π. Καμμένο, προκειμένου να διερευνηθεί το
κατά πόσο έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απιστίας προς το Δημόσιο.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φάκελος
της δικογραφίας εκτός από τα σχετικά δημοσιεύματα περιλαμβάνει ακόμη μία μαρτυρική
κατάθεση, ενώ ο φερόμενος ως μεσάζων Β.
Παπαδόπουλος δεν εντοπίσθηκε από τις Αρχές προκειμένου να δώσει κατάθεση.
Τις προηγούμενες ημέρες ο κ. Καμμένος
απέστειλε επιστολή προς την Εισαγγελέα Διαφθοράς κ. Τουλουπάκη, με την οποία δήλωνε διατεθειμένος να προσέλθει και να καταÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 14

Περίεργες συμπτώσεις
= Οι ιδιαιτέρες του Χριστοφοράκου
της Ζήμενς και του Φρουζή της Novartis
κάρφωσαν στην Αμερική τα αφεντικά τους…
óåë. 2

Μπαίνουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων

1.074.548 χρωστάνε μέχρι
50.000 ευρώ στο Δημόσιο
= «Ψήνεται» ρύθμιση για
οφειλές πάνω από 50.000 ευρώ

Στο 20,9% έπεσε η ανεργία σε έναν χρόνο

Στους 995.899 οι άνεργοι!
óåë. 11

Και τώρα τι θα γίνουμε
χωρίς συλλαλητήρια…
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

