
Γιατί θα γίνει 
παντού του... 

Ειρηνοδικείου

Διαβάστε ακόμα στο «Π»
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ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Η επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθή-
να μάς δίνει αφορμή να διατυπώσου-
με κάποιες σκέψεις και επισημάνσεις
για το παρόν αλλά και να ανατρέξου-
με λίγο στο παρελθόν. Οι ιστορικές
αναδρομές σε κρίσιμες φάσεις της
Ιστορίας μας έχουν πάντοτε αξία. Διό-
τι διδάσκουν, προβληματίζουν και μας

ανοίγουν δρόμους, ώστε να πορευθούμε με σύνεση
μέσα στις θύελλες των καιρών. Μας παρέχουν ακό-
μα τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε το μέγε-
θος και την αξία ηγετικών μορφών που εσφράγισαν
με την πολιτική τους τη μοίρα του τόπου μας. Η Συν-
θήκη της Λωζάννης, που απετέλεσε θέμα συζήτησης
και έντονης αντιπαράθεσης στις συνομιλίες του τούρ-
κου Προέδρου με την ελληνική πολιτειακή και πολι-
τική ηγεσία μας, ξαναφέρνει στη μνήμη τη μορφή του
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Η επίσκεψη…
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«Πόθεν έσχες»... «λαγοί» και «κλειστή αγορά»
Ο Ιβάν Σαββίδης πήρε τα κλειδιά του Epsilon TV

Ψηφιακές πανελλαδικές ραδιοφωνικές άδειες 10ετίας

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Ôïõ  ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

Πρόσφυγες – παράνομοι 
μετανάστες: Αναγκαία 
η διεθνής συνεργασία

Τελικά, καλά κάναμε το χατίρι στον
Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερ -

ντογάν, που από τον Μάιο του 2016
ζητούσε επίμονα να έρθει στην Αθήνα
ως επίσημος προσκεκλημένος. Αίτημα
που αντιμετώπισε με πολλή περίσκεψη
η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της
χώρας λόγω των προβλημάτων που

θα μπορούσε να προκαλέσει, μια και
έχει δείξει όχι μόνο ότι είναι απρόβλε-
πτος αλλά και ότι συμπεριφέρεται σαν
κατακτητής.  Ήταν επόμενο ακόμη και
για εκείνους που είχαν ενστάσεις να
συναινέσουν στην πρόσκληση του Ερ -
ντογάν από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας να επισκεφθεί επίσημα την Ελ-

λάδα. Και με το που πάτησε το πόδι του
στο Προεδρικό Μέγαρο και μετά στο
Μαξίμου, ο τούρκος Πρόεδρος δικαίωσε
στη... νιοστή εκείνους που κάθε άλλο
παρά θερμοί ήταν για τον ερχομό του.
Μάλιστα, ο Ερντογάν δεν είχε κρύψει
τις προθέσεις του. Ακόμη και λίγες ώρες
πριν προσγειωθεί στο Αεροδρόμιο «Ελευ-

θέριος Βενιζέλος», φρόντισε να στεί-
λει μήνυμα για τις καίριες απαιτήσεις
του μέσω της συνέντευξης που έδωσε
στον ΣΚΑΪ, όπου ευθέως έθεσε θέμα
αναθεώρησης της Συνθήκης της Λω-
ζάννης. Θέμα που αποτελεί κόκκινη
γραμμή για την Ελλάδα, όπως επανει-
λημμένα έχει διακηρύξει ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλό-
πουλος σε όλους τους τόνους και προς
όλες τις κατευθύνσεις. Συμπεριλαμβα-
νομένης της Άγκυρας. 

Μάλιστα, αυτή η προκλητική... προ-
αναγγελία προβλημάτισε και ανησύ-
χησε σε σημαντικό βαθμό τον πρωθυ-
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Πλειστηριασμοί και για χρέη 500 ευρώ
σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

Να μην πουλήσει καμία τράπεζα πριν καλέσει τον οφειλέτη να καταβάλει το ίδιο ποσό 

Ο Τούρκος φίλος δεν πιάνεται, πάντα μπαμπέσης ήταν

Ουάσινγκτον, 
Βερολίνο, Τόκιο 
και Κομισιόν 
κατά Ερντογάν

Καθαρές
κουβέντες, Κυριάκο...

ÄéáâÜóôå óôéò

Χρυσό το «Survivor»
για τον ΣΚΑΪ

ΚΑΝΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ
Μετά την Ουάσινγκτον, το Βε-

ρολίνο, το Τόκιο και η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή αποδοκίμασαν δη-
μόσια τις δηλώσεις του Τ. Ερντογάν
περί αναθεώρησης της Συνθήκης
της Λωζάννης, με την επισήμανση
ότι η Συνθήκη δεν αλλάζει και θα
ισχύει ως έχει στο διηνεκές. Συ -
ντάχθηκαν έτσι με τις θέσεις της
χώρας μας, που με ευθύ και ξεκά-
θαρο τρόπο εξέθεσε ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος κατά τη διάρκεια
της συνάντησής του με τον τούρκο Πρόεδρο στο Προ-
εδρικό Μέγαρο. 

«Η Συνθήκη είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν χρειάζεται
ούτε αναθεώρηση ούτε επικαιροποίηση, καλύπτει απο-
λύτως όσα είχε να καλύψει, δεν αφήνει περιθώρια για
γκρίζες ζώνες», ήταν οι χαρακτηριστικές φράσεις του.
Το μήνυμα των ξένων προς τον Τ. Ερντογάν ήταν σα-
φέστατο: Δεν θα βρει συμμάχους ή συμπαραστάτες σε
οποιαδήποτε απόπειρα στο μέλλον και κάθε προσπά-
θειά του θα πέσει στο κενό. 

Βραβεύει η Ακαδημία μέλος 
του ΕΛΙΑΜΕΠ που ήταν εναντίον 

της Κύπρου και υπέρ της Τουρκίας!

Ξαφνικά... αναστήθηκεΤο μεγάλο φακέλωμα: Αυτοματισμός στις κατασχέσεις και στις δεσμεύσεις λογαριασμών ÓÅË. 11

Άφωνη η ΝΔ για τους 
πλειστηριασμούς και την 
απαγόρευση της απεργίας!

=Και μην πουν ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί τρεις τράπεζες πούλησαν δάνεια του 
Ομίλου Euromedica ύψους 200.000.000 ευρώ στο 16%, ήτοι για 36.000.000 ευρώ!
Δάνεια αξίας 2,5 δισ. ευρώ πουλάει η Alpha Bank

- Απειλούν οι «θεσμοί» να μην κλείσει η αξιολόγηση αν δεν ξεκινήσουν πριν 
από τις 22 Ιανουαρίου και δεν μπουν οι μπουλντόζες στο Ελληνικό! ÓÅË. 7

Είναι γνωστή η δήλωση του προέδρου της
ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να αρ-

χίσουν οι πλειστηριασμοί από τις βίλες της Μυ-
κόνου. Κανείς δεν θα μπορούσε να διαφωνή-
σει με αυτή την υπόδειξη. Ο κ. Μητσοτάκης,
όμως, που φιλοδοξεί να πάρει το τιμόνι της χώ-
ρας στα χέρια του, δεν είπε και συνεχίζει να
μη λέει λέξη για το σπίτι του φτωχού, του ανέρ-
γου, του εμπόρου που έβαλε λουκέτο ή ο τζί-
ρος του έχει πέσει στα τάρταρα, του ηλικιω-
μένου που με μεγάλη δυσκολία επιβιώνει με
την πετσοκομμένη 11 φορές σύνταξη που παίρ-
νει. Με όλους αυτούς τι θα γίνει;  Να βγει σε
πλειστηριασμό η πρώτη –άλλοι την αποκαλούν
λαϊκή– κατοικία ή όχι;  Ελπίζουμε να πει εδώ
και τώρα, δημόσια, ποια είναι η πρότασή του,
που δεν μπορεί να μην την έχει διαμορφώσει,
μια και λέει ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. 

Ιδού, λοιπόν, η Ρόδος, Κυριάκο. 

óåë. 4

Μετά την Ντόρα ποιος έχει σειρά;

στα funds
ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 10

Η Μαρέβα έκοψε την Ντόρα!
=Παίρνει την εκδίκησή της από όλη την οικογένεια, που ήταν απέναντί της
=Η αδελφή σιωπά, περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει

Η διάλυση των ψευδαισθήσεων 
για την ατζέντα του Ταγίπ Ερντογάν: 
Λωζάννη, Θράκη, Αιγαίο… óåë. 6

Στο συρτάρι προς το παρόν το 50%+1
óåë. 10

= Αγωνιούν οι γόνοι πολιτικών

Η
Μαρέβα κρύβεται πίσω από την από-
φαση του Κυρ. Μητσοτάκη να απο-
κλείσει την Ντ. Μπακογιάννη από τη

μελλοντική κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας. Πληροφορίες από έγκυρες πηγές
αναφέρουν ότι είναι αυτή που απαίτησε με
ιδιαίτερη επιμονή να «πεταχτεί» στο περι-
θώριο η πρώην υπουργός. Λέγεται μάλι-
στα ότι η επιρροή που ασκεί στον Κυριά-
κο, ιδίως μετά την επιστροφή της στη συζυγική
εστία, είναι τόσο μεγάλη, που εκείνος σπεύ-
δει να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία της, ακό-
μη κι αν άπτεται πολιτικών ζητημάτων, ενώ
δεν διστάζει να την καλύψει και για σκο-
τεινές πτυχές των επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων της. Ο αποκλεισμός της Ντό-
ρας από τα υπουργικά αξιώματα δεν συνιστά
απλώς ένα «πολιτικό δράμα», είναι ταυτό-
χρονα και «οικογενειακό δράμα». Έχοντας
αυτήν τη στιγμή το πάνω χέρι, η Μαρέβα
Γκραμπόφσκι παίρνει τη «ρεβάνς» έναντι
συνολικά της οικογένειας Μητσοτάκη, και
κυρίως της Μαρίκας, που δεν την απο-

δέχθηκε ποτέ και είχε εναντιωθεί στον
γάμο της με τον γιο. Σύμφωνα με τις
ίδιες πάντα πληροφορίες, έχει ζητήσει
από τον τελευταίο να μείνει η Ντόρα και
εκτός ψηφοδελτίων του κόμματος στις

επόμενες εκλογές, ούτως ώστε «να την
ξεφορτωθεί οριστικά» και «να κάνει
κουμάντο μόνον εκείνη». Από την πλευ-
ρά της, η κ. Μπακογιάννη απέφυγε να

Εποχές αλήστου μνήμης –π.χ., Πιουριφόι– μας θύμισε ο αμε-
ρικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ. Μιλώντας στο συνέδριο

«Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας», που διοργάνωσε το Ελ-
ληνοαμερικανικό Επιμελητήριο Αθηνών, κατηγόρησε ευθέ-
ως την κυβέρνηση για έλλειψη διαφάνειας στις δουλειές που
αναθέτει. Επισημαίνοντας ότι «οι αμερικανικές εταιρείες φέρ-
νουν τη διαφάνεια και τα υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυ-
βέρνησης και αναζητούν το ίδιο και από τους έλληνες εταί-
ρους τους», αναφέρθηκε στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού
της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι «είναι ασαφές ποιοι είναι
οι πραγματικοί ιδιώτες επενδυτές και από πού προέρχο -
νται τα χρήματά τους». 

Ως γνωστόν, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης προτιμητέος
επενδυτής είναι το επιχειρηματικό σχήμα που απαρτίζεται από
το γερμανικό επενδυτικό κεφάλαιο Deutsche Invest Equity
Partners, τη γαλλικών συμφερόντων Terminal Link και την
Belterra Investments, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη. Αντίθετα,

μίλησε με καλά λόγια για τη συνεργασία του Ομίλου Μυτιλη-
ναίου με την General Electric, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη
Λιβύη, όπως επίσης και για το πλωτό εργοστάσιο αεριοποί-
ησης φυσικού αερίου (FSRU). 

Να θυμίσουμε ότι πριν από δύο εβδομάδες ο αμερικανός
πρέσβης, ο οποίος πρόσφατα τοποθετήθηκε στην Ελλάδα, στη
συνέντευξή του στο ΑΠΕ μίλησε εγκωμιαστικά για την κυ-
βέρνηση Τσίπρα, λέγοντας πολύ χαρακτηριστικά για τις πολύ
θερμές σχέσεις με την Ουάσινγκτον: «Η διμερής σχέση μας
ήταν πάντα ισχυρή, αλλά σήμερα είναι καλύτερη απ’ ό,τι
ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Νομίζω ότι επωφελούμα-
στε από την πολύ σκληρή δουλειά που έχει γίνει και από
τις δύο κυβερνήσεις, την ισχυρή υποστήριξη των Ηνωμένων
Πολιτειών για την Ελλάδα και τους Έλληνες στη διάρκεια μιας
δύσκολης οικονομικής περιόδου αλλά και τη σαφή απόφαση
της ελληνικής κυβέρνησης να εργαστεί για την ανάπτυξη της
διμερούς σχέσης».

Σε ρόλο ανακριτή ο αμερικανός πρέσβης!
=Ποιοι βρίσκονται πίσω από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ ζητάει να μάθει 
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= Στηρίζουν τη θέση του 
Παυλόπουλου, ότι η Συνθήκη 

της Λωζάννης είναι αδιαπραγμάτευτη

Παίρνουν κι άλλα
λεφτά από την ΕΡΤ

=Ποια είναι η θέση σου 
για τους πλειστηριασμούς
πρώτης κατοικίας;

Αυτό που αποκήρυσσε ο ΣΥΡΙΖΑ 
το 2014 ως εθνικό έγκλημα 
το κάνει σήμερα ως κυβέρνηση!

Tην πώληση μονάδων της ΔΕΗ

ΣΥΡΙΖΑίοι οι πλούσιοι βουλευτές
óåë. 12

Στην ίδια γραμμή με την κυβέρνηση

Ισχυρός πόλος εξουσίας, 
ο στόχος της Γεννηματά

Με στόχο να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο

=Με αυτόνομη πορεία – 
Και καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ

= Εναντίον και οι διοικητικοί δικαστές

óåë. 8

óåë. 8

600.000 άνεργοι 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

óåë. 11


