
Δύσκολα τα πράγματα για τις τράπεζές μας, που αντιμετω-
πίζουν πλέον πρόβλημα ρευστότητας, και όχι μόνο. Όλα

δείχνουν ότι, με την κατάρρευση της ελληνικής αγοράς τα
οκτώ χρόνια των Μνημονίων, έχει συρρικνωθεί η πελατεία
των τραπεζών και στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις η κατάληξη είναι
ότι, με τη σημερινή οικονομική και επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν τέσσερις τράπε-

ζες, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι μόνο δύο μπορούν να
έχουν αύριο. Το ότι η κατάσταση των τραπεζών δεν είναι κα-
θόλου ρόδινη δείχνει και το γεγονός ότι μέσα σε δύο εβδο-
μάδες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μά-
ριο Ντράγκι αναγκάσθηκε να εγκρίνει την παροχή έκτακτης
ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες
στο ποσό των 25,8 δισ. ευρώ έως και την Πέμπτη 14 Δεκεμ-
βρίου 2017, έπειτα από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος το
οποίο υποβλήθηκε την περασμένη Τετάρτη. 
Στην ίδια δύσκολη κατάσταση ήταν οι ελληνικές τράπεζες

και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, οπότε δόθηκε και
πάλι έκτακτη ενίσχυση ρευστότητας, ύστερα από αίτημα της
Τράπεζας της Ελλάδος που υποβλήθηκε την Τετάρτη 8 Νο-
εμβρίου για τη χορήγηση 26,9 δισ. ευρώ. 
Μάλιστα, για να μη δημιουργηθεί κλίμα ανησυχίας και αρ-

χίσουν να σχηματίζονται ουρές έξω από τα υποκαταστήματα
των τραπεζών, στην απόφαση της ΕΚΤ για τη χορήγηση της
έκτακτης ενίσχυσης των 25,8 δισ. ευρώ σημειώνεται ότι «η
μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,1 δισ. ευρώ αντανακλά τη

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Μ
έσα σε μία εβδομάδα η Ελλάδα
έφαγε τρία ηχηρά χαστούκια από
τους συνεταίρους της στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση. 
• Το πρώτο ήταν από τη Γερμανία, που

συμπεριφέρεται στους Έλληνες που ταξι-
δεύουν αεροπορικώς από εδώ για
τη... φίλη και εταίρο χώρα σαν να
είναι κάτοικοι τριτοκοσμικής χώ-
ρας, ύποπτοι για τρομοκρατία, κα-
τά τρόπο εξευτελιστικό, βάζοντάς
τους σε... καραντίνα, ενώ οι πολί-
τες άλλων χωρών της ΕΕ περνάνε
χωρίς κανέναν έλεγχο. Η εξήγη-
ση που έδωσαν ήταν ότι έθεσαν τη
χώρα μας εκτός Σένγκεν γιατί, από
δειγματοληπτικούς ελέγχους σε
αεροδρόμιά τους, εντοπίστηκαν
1.000 παράτυποι, που δεν είχαν
ελεγχθεί στην Ελλάδα. Ειπώθηκε,
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Λίγες ώρες μετά τη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας με τον πιο βάρβαρο
τρόπο από τις δυνάμεις του διεθνούς
καπιταλισμού και το ΝΑΤΟ, ο διακε-
κριμένος δημοσιογράφος και άλλοτε
υπουργός Γιάννης Καψής (που έφυγε
πρόσφατα από τη ζωή) βρέθηκε στον
τόπο της τραγωδίας. Σε ένα μικρό δια-

μέρισμα στο Βελιγράδι, κατάφορτο με βιβλία και εφη-
μερίδες, ο Καψής συναντήθηκε με τον Μίλοβαν Τζί-
λας. Ο «μεγάλος αιρετικός» του κομμουνισμού, που
ήλθε σε αντίθεση όχι μόνο με τη Σοβιετική Ένωση αλ-
λά και με τον ίδιο τον Τίτο, ντυμένος με χοντρό που-
λόβερ και ένα μεγάλο μάλλινο κασκόλ γύρω από τον
λαιμό για να προφυλαχθεί από την υγρασία, είπε στον
έλληνα δημοσιογράφο: «Η ιδεολογία μου είναι όπλο
επανάστασης. Όταν η ιδεολογία γίνει εξουσία, είναι
όπλο καταπίεσης…». Το κακό στη δική μας περίπτω-
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Οι «θεσμοί»…
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Ψάχνουν για λύση στο πρόβλημα της ΑΕΠΙ
Άρχισαν οι απολύσεις στον ΕΔΟΕΑΠ

Αντίστροφη μέτρηση για τις τηλεοπτικές άδειες
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Ελλάδα - Πολωνία: 
Ομοιότητες και διαφορές

Το μαχαίρι στον λαιμό έχουν βάλει
οι περιβόητοι «θεσμοί» σε πάνω από

200.000 επιχειρήσεις με την ανελέη-
τη επιμονή τους να αρνούνται τη ρύθ-
μιση των οφειλών στην Εφορία και στα
ασφαλιστικά ταμεία, θέτοντας όρους

στους οποίους καμία επιχείρηση δεν
έχει πλέον τη δυνατότητα να ανταπο-
κριθεί. Εδώ και μήνες είναι στο τραπέ-
ζι των διαπραγματεύσεων το καυτό αυ-
τό θέμα, το οποίο έχει πλέον εξελιχθεί
σε θηλιά για το 80% της Αγοράς, που

βρίσκεται κοντά στο κύκνειο άσμα, ελ-
πίζοντας ότι μπορεί να το αποφύγει.
Δυστυχώς, όμως, οι «θεσμοί» έχουν
στυλώσει τα πόδια και δεν κάνουν πί-
σω. Δεν... ξεστραβώνονται να δουν ότι,
μήνα με τον μήνα, οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές αυξάνονται κατά ένα δισεκα-
τομμύριο ευρώ και ήδη το εννιάμηνο
Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου προστέθη-
καν άλλα 9,25 δισ. ευρώ. Ότι οι οφει-
λέτες ανέρχονται σε 4.360.000 –σχε-
δόν το 40% του πληθυσμού– και μόνο

τον τελευταίο μήνα αυξήθηκαν κατά
410.000. Συνολικά δε χρωστάνε 98,7
δισ. ευρώ, πέρα από τα χρέη τους σε
τράπεζες. Πιστεύει ειλικρινά κανένας
από τους «θεσμούς» ότι μπορούν να
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Ούτε οι μισοί δεν θα πάρουν
το κοινωνικό μέρισμα 
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Η συμφωνία για τα βλήματα κάνει άνω - κάτω την κυβέρνηση

Κέρδη για 
τον Alpha

=Αλέξη, τώρα είναι η ώρα για μονομερή απόφαση, αν εξακολουθούν να λένε «όχι» οι «θεσμοί» – Έτσι θα κρατηθούν στη
ζωή δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας =Και η ρύθμιση θα πρέπει να είναι χωρίς καμία προϋπόθεση, με

«κούρεμα» των προστίμων και των προσαυξήσεων, αν το Δημόσιο θέλει να δει λεφτά στο Ταμείο του 

= Την Τετάρτη η πρώτη παρτίδα...

Όσο καθυστερεί η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, 
τόσο θα αυξάνουν τα ληξιπρόθεσμα και τα λουκέτα

Στο σφυρί βγάζει 240.000 δάνεια, 
αξίας 2,5 δισ., η Alpha Bank

Τίποτε βέβαιο 
για τον ερχομό 
του Ερντογάν 

ÄéáâÜóôå óôéò

Τρέχει χρήμα
στην ΕΡΤ…  

ΤΡΙΖΕΙ Η ΣΥΜΜΑΧΙΑΣτα χέρια «κορακιών» –funds, όπως λέγονται– περ-
νάνε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες

που έχουν η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα. 
Ήδη η Alpha Bank βγάζει για πώληση πακέτο «κόκ-

κινων» δανείων, με την επωνυμία «Venus», ύψους
2,5 δισ. ευρώ. Σύμβουλος της πώλησης είναι η KPMG
Λονδίνου και το εν λόγω χαρτοφυλάκιο περιλαμβά-
νει 240.000 καταναλωτικά δάνεια και δάνεια μικρών
επιχειρήσεων. 
Επίσης, σε πώληση δύο πακέτων μη εξυπηρετού-

μενων δανείων θα προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα με-
τά την ολοκλήρωση των stress tests. Το πρώτο πα-
κέτο περιλαμβάνει καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές
κάρτες και υπεραναλήψεις μετρητών χωρίς εξασφα-
λίσεις και το δεύτερο μη εξυπηρετούμενα δάνεια μι-
κρών επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις. 
Ως γνωστόν, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν

δεσμευθεί να πουλήσουν «κόκκινα» δάνεια ύψους
12,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019. 
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«Κουρεύονται» τόκοι, πρόστιμα 
και προσαυξήσεις φόρων! 

Με την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις αποφάσεις του ΣτΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Τέρμα στη ληστεία των φορολογουμένων 

Με τις προϋποθέσεις που έχουν βάλει ÓÅË. 10

= Εντολή για συρρίκνωση, κλείνουν υποκαταστήματα 
και απολύουν με... εθελούσια έξοδο 5.000 υπαλλήλους 

Από την πολλή αγάπη που μας έχουν οι εταίροι μας, φτάνουν να μας πνίγουν 

Ρυθμιστής πλέον 
η Κεντροαριστερά
=Δεν θα είναι δεδομένη 
για κανέναν

Φοβούνται 
τη Φώφη στη ΝΔ
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Στη Μάνδρα ακόμα δεν 
έχουμε… νιώσει το κράτος!

Μεγάλη ανησυχία στο Μαξίμου

Έρχεται πλημμύρα πλειστηριασμών

óåë. 6

= Υπουργοί και βουλευτές πήραν αποστάσεις = Ζητούν ακύρωση της πώλησης 
και ελπίζουν να μην υπάρχουν σκιές = Ο Καμμένος δεν θα πέσει αμαχητί – 

Απαίτησε από τον Τσίπρα να τον στηρίξει = Άγνωστο τι άλλα ντοκουμέντα έχουν
διαρρεύσει = Πολεμικό κλίμα στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή
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Αποκάλυψη:  Για να περιορίσουν τους δικαιούχους, θα μετράει το ΤΕΚΜΑΡΤΟ και όχι το φορολογητέο εισόδημα!
ÓÅË. 12

Καρπαζοεισπράκτορες μας θέλουν

Άλλα 25,8 δισ. ευρώ τούς έδωσε ο Ντράγκι 

Άδεια ταμεία έχουν οι τράπεζες

=Και ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα 

=Πρόσκληση από τον Παυλόπουλο
δεν έχει σταλεί ακόμη

Σ τον αέρα εξακο-
λουθεί να είναι η

επίσκεψη του Προ-
έδρου της Τουρκίας
στην Αθήνα, με τις πλη-
ροφορίες από εγκυ-
ρότατες πηγές να επι-
βεβαιώνουν πλήρως
το αποκαλυπτικό πρω-
τοσέλιδο του «ΠΑΡΟΝ»
της περασμένης Κυ-
ριακής με τίτλο «Μπλό-
κο στην επίσκεψη Ερ -
ντογάν». Το ότι ακόμη
δεν έχει σταλεί από τον
Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Προκόπη Παυ-
λόπουλο η πρόσκλη-
ση προς τον τούρκο
Πρόεδρο για να επι-
σκεφθεί τη χώρα μας
σημαίνει πολλά. Και
συγκεκριμένα ο κ. Ερ -
ντογάν δεν φαίνεται να
έχει δείξει με κάποιον
τρόπο ότι αποδέχεται
τις ενστάσεις της Αθήνας και ότι δεν είναι στις
προθέσεις του να δημιουργηθεί οποιοδήπο-
τε θέμα που θα υπονόμευε το κλίμα της επί-
σκεψης και θα όξυνε τις διμερείς σχέσεις, οι
οποίες βέβαια με τις συνεχείς παραβιάσεις
του ελληνικού εναέριου χώρου δεν είναι οι
καλύτερες δυνατές. Σύμφωνα, πάντως, με τις
ίδιες έγκυρες πηγές, ο Ερντογάν θέλει πάρα
πολύ να έρθει στην Ελλάδα για να δείξει ότι
δεν είναι απομονωμένος, δεδομένου ότι με
τις σκληρές αντιπαραθέσεις του έχουν οξυν-
θεί οι σχέσεις του σχεδόν με όλες τις χώρες
της Ευρώπης, και κυρίως με τη Γερμανία. 

Το μήνυμα του
Προέδρου της
Δημοκρατίας
προς τον Ταγίπ
Ερντογάν για το
Κυπριακό

óåë. 9
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Μούδιασε πολλούς η θριαμβευτική 
εκλογή της Φώφης Γεννηματά

óåë. 10

=Ότι δεν θα προσφέρει χείρα βοηθείας σε περίπτωση
μη αυτοδυναμίας και θα ζητήσει οικουμενική

Η δήμαρχός της Ι. Κριεκούκη τονίζει στο «Π»

1,14 δισ. κοστίζουν οι 110.000 
εκκρεμείς συντάξεις!

Η κυβερνητική κρίση στη Γερμανία
φρενάρει τη συζήτηση για το χρέος
Εν όψει προτάσεων Νίμιτς

Σκηνικό με παγίδες στήνουν τα Σκόπια


