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Απίστευτη ομολογία: «Δώσαμε λεφτά μέσω διαφημίσεων μόνο
σε όσα μέσα ενημέρωσης έλεγαν αυτά που θέλαμε για τον κορονοϊό»

➥ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ διά του Πέτσα έδωσε

κρατική διαφήμιση στο παγκοσμίως άγνωστο
μπλογκ του Μένιου Φουρθιώτη, το οποίο φαίνεται να φτιάχτηκε ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό. Αυτό υποστηρίζει άρθρο του documentonews.
gr, το οποίο αναφέρει: «Εντελώς απροκάλυπτα η
κυβέρνηση μοίρασε ζεστό χρήμα στο παντελώς
άγνωστο blog protieidisinews.blogspot.com που εμφανίζεται να έχει φτιαχτεί μόνο και μόνο για τον
λόγο αυτό».
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Επιβεβαιώθηκε το σκάνδαλο! Αρον άρον η Προανακριτική
έστειλε έγγραφα της δικογραφίας που... ξεχάστηκαν
Ο Μιωνής «χρέωνε» στον Αλέξ. Τάρκα αποκαλυπτική έκθεση, που όµως ήταν... της ΕΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΑ
για τη μείωση
12

α ήταν ακατόρθωτο για
τους Τούρκους να κατακτήσουν την Πόλη το 1453
αν δεν την είχαν γονατίσει πρώτα οι
Δυτικοί. Η Aλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους
το 1204 διέλυσε κάθε ελπίδα για ανάκαμψη της αυτοκρατορίας. Η Aλωση του 1204 διευκολύνθηκε από μια
ατυχή συμφωνία που σύναψε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία με τους Βενετούς το 1082 (έμεινε στην Ιστορία ως
το «χρυσόβουλο του 1082»).
Σε αυτή ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ Κομνηνός εκχωρούσε πρωτοφανή οικονομικά, φορολογικά και
εμπορικά προνόμια στους Βενετούς
επειδή φοβόταν επίθεση από τους
Νορμανδούς.
Πρώτο κέρδος των Βενετών, μια
ετήσια προσφορά 20 λιβρών (σε χρυσά νομίσματα) για να διανέμουν στις
εκκλησίες τους, όπως ήθελαν. Πέρα από τον μισθό και τον τίτλο του
«πρωτοσεβαστού» που δόθηκε στον
δόγη της Βενετίας, προβλέφθηκε

■ Το ελληνικό σύνολο
είθισται πρώτα να
αποδυναμώνεται εκ Δυσμών
κι έπειτα να δέχεται
επίθεση εξ Ανατολών...

ετήσιος μισθός 20 λιβρών και ο τίτλος του «υπέρτιμου» για τον Πατριάρχη του Γκράντο και τρία χρυσά νομίσματα κατ’ έτος στην Εκκλησία του
Αγίου Μάρκου στη Βενετία.
Οι Βενετοί με το χρυσόβουλο του
1082 πήραν επίσης μεγάλη ακίνητη
περιουσία στη συνοικία του Περάματος της Κωνσταντινούπολης και
-το σημαντικότερο όλων- τους εκχωρήθηκε το δικαίωμα να ασκούν
αφορολόγητες εμπορικές δραστηριότητες στην αυτοκρατορία. Σαν
να μην έφτανε αυτό ο αυτοκράτορας προέβλεπε ότι όλες αυτές οι συναλλαγές των Βενετών βρίσκονταν

εκτός της δικαιοδοσίας των βυζαντινών Αρχών!
Οι Βενετοί μπορούσαν πλέον ελεύθερα να δραστηριοποιούνται εμπορικά σε στρατηγικής σημασίας λιμάνια στην Αδριατική και
τη Μεσόγειο κι έτσι απέκτησαν μεγάλο προβάδισμα στον τομέα του
εμπορίου. Η «σύμμαχος» Βενετία
κυριάρχησε στο εμπόριο λόγω αυτής της ετεροβαρούς συμφωνίας με
τους Βυζαντινούς, άνθησε οικονομικά, ισχυροποιήθηκε στρατιωτικά κι
έπειτα έβαλε στο μάτι τα εδάφη, την
επιρροή και τους θησαυρούς της αυτοκρατορίας που έδρευε στην Κωνσταντινούπολη.
Τη συνέχεια τη γνωρίζουμε όλοι.
Ηθικό δίδαγμα της ιστορίας: Αν δεν
έχεις νύχια να ξυστείς, καλύτερα να
μείνεις με τη φαγούρα. Τα νύχια που
δανείζεσαι από άλλους γίνονται λεπίδες που σημαδεύουν το λαρύγγι σου.
Κάθε πιθανή σύνδεση ή ομοιότητα με
την επικαιρότητα μπορεί και να μην
είναι συμπτωματική...

εφηµερίδα µας δεν θα δηµοσιοποιεί πλέον τις κυκλοφορίες της, θεωρώντας ότι τα στοιχεία που ανακοινώνει το µοναδικό
 ΗΠρακτορείο
∆ιανοµής Τύπου δεν απεικονίζουν την πραγµατικότητα.

➥ ΜΑ, ΠΟΙΟΣ άλλος λόγος υπάρχει για τη δημιουργία ιστολογίου από τον Φουρθιώτη από
το να υποδεχτεί εν χορδαίς και οργάνοις το ζεστό κρατικό χρήμα; Πού θα βρει καλύτερη φωλέα ο ταξιδιάρικος παράς που πληρώνουν οι πολίτες στο κράτος από τα ταμεία των επιχειρήσεων Φουρθιώτη;
➥ ΑΛΛΩΣΤΕ, ως φορολογούμενοι πολίτες δεν
πρέπει να έχουμε παράπονο. Ο Πέτσας μάς έχει
διαβεβαιώσει ότι όσα ΜΜΕ εισέπραξαν κρατική
διαφήμιση περί κορονοϊού «λειτουργούν πληρώντας κριτήρια αντικειμενικότητας και αμεροληψίας και τηρώντας τις αρχές της ηθικής και δεοντολογίας, συνεκτιμώμενης της αξιοπιστίας των
μέσων αναφορικά με τη μη αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων (fake news) και τη μη πρόκληση
σύγχυσης στο κοινό».

των ενοικίων

➥ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, αμεροληψία,

ηθική, δεοντολογία, αξιοπιστία». Μόλις ακούς
αυτές τις λέξεις, ο νους σου πάει μόνο σε ένα πρόσωπο:: στον Μένιο Φουρθιώτη! Ποιος άλλος έχει
περιλάβει στις δηλώσεις του άυλου ηθικού και
πνευματικού εισοδήματός του όλες αυτές τις αρχές και αξίες; Μόνο ο Μένιος ο Φουρθιώτης!

Για ποιους μήνες ισχύουν οι εκπτώσεις και με ποιες προϋποθέσεις ■ Τον Ιούλιο
οι αιτήσεις των ιδιοκτητών μέσω ειδικής πλατφόρμας ■ Η διαδικασία βήμα προς βήμα

➥ Η ΣΤΗΛΗ προτείνει στον κ. Μητσοτάκη να
εντάξει τον Μένιο Φουρθιώτη στο κυβερνητικό
σχήμα και να του δώσει και μια αντιπροεδρία στο
κόμμα δίπλα στον Αδωνι. Θα αποτελέσουν καταπληκτικό πολιτικό δίδυμο, με πλούσιες τηλεοπτικές αναφορές και ερείσματα.
➥ ΑΣΧΕΤΟ με τα παραπάνω, αλλά πρέπει να
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αναφερθεί: Ο εκμπανανισμός του κράτους και
του πολιτεύματος προχωρεί πολύ πιο… ταχιά απ’
όσο νομίζαμε.
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ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ

Πλήρης οδηγός για εκμισθωτές και ενοικιαστές. Οι φορολογικές διευκολύνσεις

➥ ΜΑΛΛΟΝ κακόπιστη η κριτική προς το
πνευματικό δημιούργημα του διαπρεπούς ακαδημαϊκού, λαμπρού Ελληνος και πιστοποιημένης αρετής δημοσιογράφου Μένιου Φουρθιώτη.

Χάος στην Αθήνα
προκάλεσε
ο... Περίπατος του
Μπακογιάννη
Φάνηκε από την πρώτη µέρα εφαρµογής ο λανθασµένος σχεδιασµός. ■ 11

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Ανίκανοι να εφαρµόσουν την
υποχρεωτική συνταγογράφηση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτή είναι
η γυναίκα που
συνελήφθη
για το βιτριόλι
Η ερωτική αντιζηλία φαίνεται να είναι το κίνητρο. Το θύµα ήταν φίλη της δράστριας. ■ 16

ΘΡΑΣΟΣ
ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΕΤΡΟ
Φθηνό σόου (πάλι) από
τον ΣΥΡΙΖΑ. ■ 6
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∆ένδιας: «Την πάτησε ο Τσαβούσογλου και µε τις δηλώσεις του αναγνώρισε την ΑΟΖ των ελληνικών νησιών»

4

