Η κυβέρνηση στήνει παγίδα στη Νέα Δημοκρατία

Αλλαγές παντού

ÓÅË. 12

Βουλευτικές μαζί με τις δημοτικές!
- Τα κόμματα θα μπουν σε δεύτερη μοίρα, γιατί όλοι θα τρέχουν να μαζέψουν ψήφους για τον εαυτό τους
- Πάνω από 100.000 είναι οι υποψήφιοι για περιφερειάρχες, δήμαρχοι,σύμβουλοι κ.λπ.

ÓÅË. 12

Σε σαρωτικό ανασχηματισμό
πάει ο Αλέξης Τσίπρας
Θα αγγίξει και τον Τσακαλώτο;
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Πώς θα έρθει, Αλέξη, η ανάπτυξη όταν...

ËÅÇ Á
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= Κάθε μέρα κυνηγούν τον φορολογούμενο με κατασχέσεις, δεσμεύσεις λογαριασμών, πολύχρονες φυλακίσεις και πλειστηριασμούς,

όταν δεκάρα δεν μπαίνει στο Ταμείο, τα λουκέτα πολλαπλασιάζονται και πάνω από το 50% των εργαζομένων είναι μερικής απασχόλησης…

Α

κόμα και με το μικροσκόπιο να ψάξει κανείς, δεν θα βρει Έλληνα που
να μην κάνει τον σταυρό του και με τα
δυο του χέρια στο άκουσμα ότι αύριο

το πρωί θα του χτυπήσει την πόρτα και
θα του χαμογελάσει η Ανάπτυξη, ότι
τελειώνει ο Γολγοθάς και ξημερώνει το
Μεγάλο Σάββατο, η Ανάσταση... Στο
άκουσμα ότι παίρνει σάρκα
και οστά η καθημερινή δια-

Χρειάζεται ζωντανούς ανθρώπους,
κι ας δυστυχούν οι αριθμοί

Η χώρα δεν μπορεί
να γίνει μια
απέραντη φυλακή
=Λόγω της κρίσης οι πολίτες δεν μπορούν

να πληρώσουν τα χρέη τους – Μία είναι
η λύση, πολλές και μικρές δόσεις

Τ

ην ώρα που το Δημόσιο έχει ανάγκη και το τελευταίο ευρώ, οι γραφειοκράτες του υπουργείου Οικονομικών βάζουν το μαχαίρι στον λαιμό σε
1.000.000 και παραπάνω πολίτες που χρωστάνε
στην Εφορία περιορίζοντας τις δόσεις σε 12, ενώ τίθεται αυτόματα εκτός όποιος δεν πληρώσει αμέσως
κάποια νέα οφειλή του προς το Δημόσιο! Ώρα να
τραβήξεις αυτιά, Αλέξη, σε όλους εκείνους που σε
υπονομεύουν εκ των έσω. Το κράτος μπορεί να έχει
πολλά έσοδα αν η πληρωμή του χρέους κάθε οφειλέτη ρυθμιστεί ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα. Αυτή είναι η εντολή, κύριε πρωθυπουργέ, που θα πρέπει να δώσετε αύριο το πρωί. Και το
όφελος θα είναι διπλό: Και λεφτά θα μπαίνουν κάθε μέρα στο Ταμείο του κράτους και χιλιάδες λουκέτα, που είναι στην... αναμονή, θα μείνουν στα αζήτητα. Είναι βέβαιο ότι σε αυτήν τη σωτήρια λύση θα
αντιδράσουν οι περιβόητοι «θεσμοί», γιατί θέλουν
να έχουν μόνιμα την Ελλάδα στην εντατική και να
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Συνέδριο χωρίς όραμα…
δημοσκοπήσεις, σε 6 μήνες
πήρε 1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 3,5%!

Η οικογενειοκρατία
ζει και βασιλεύει στη ΝΔ
= Άλλοι 10 με 15 γόνοι διεκδικούν μια θέση στη Βουλή

óåë. 8

Ανησυχούν κυβέρνηση
και ΣΥΡΙΖΑ για το διψήφιο
ποσοστό της Κεντροαριστεράς
óåë. 8

Ενοχλεί την κυβέρνηση
η Δικαιοσύνη…
óåë. 14

ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Ποιος κυβερνά;

ó. 13, 14

50
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=…όταν τον Οκτώβριο αυξήθηκαν οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά 1,2 δισ.
ευρώ και το δεκάμηνο Ιανουαρίου –
Οκτωβρίου το σύνολο των οφειλών
προς το Δημόσιο ανήλθε σε 10,44 δισ.
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Τους παίρνουν το 70% του εισοδήματός τους για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

ΗτωνΜΕΓΑΛΗ
ΣΦΑΓΗ
ελευθερων επαγγελματιων

= 4.258,96 ευρώ τον χρόνο τούς μένουν για να ζήσουν τις οικογένειές τους!
= Στους 1.400.000 φθάνουν συνολικά οι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι και αγρότες
= Ήδη 159.999 οικονομολόγοι έκλεισαν την ατομική επιχείρησή τους
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Φωτιά έχουν ανάψει οι πλειστηριασμοί στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Κατοχυρώνεται η πρώτη κατοικία
= Σε λύση προχωρεί μέσα στην εβδομάδα το Μαξίμου με βάση την πρόταση νόμου ΔΗΣΥ και Ποταμιού,
για να υπάρξει ευρύτερη συναίνεση, ώστε να ξεπερασθούν οι αντιδράσεις των «θεσμών»
παρούτι μύριζε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη
υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα, σε
μια προσπάθεια να κάμψει τις αντιδράσεις και τις διαφωνίες πάρα πολλών βουλευτών για τους πλειστηριασμούς κυρίως, που έχουν γίνει το πρώτο θέμα
συζήτησης στους καφενέδες όλης της
χώρας, με διαμαρτυρίες και σκληρές τοποθετήσεις κατά της κυβέρνησης. Και
λέγεται ότι αυτή η ιστορία μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά όποτε στηθούν οι κάλπες και ήδη οι βουλευτές της
επαρχίας ακούνε τα εξ αμάξης. Μάλιστα, χαρακτήρισαν βόμβα τους πλειστηριασμούς, ενώ μεγάλο αγκάθι αποτελεί
και η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά.
Από κοντά και οι αντιδράσεις των συμβολαιογράφων για τη μη νομοθέτηση
της αυτεπάγγελτης δίωξης όσων εμποδίζουν τη διαδικασία του πλειστηριασμού,
όπως είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση. Αυτός ήταν ο λόγος, μάλιστα, που την περασμένη Τετάρτη δεν έγιναν οι προ-

500 ευρώ «χαράτσι»
στους καταθέτες
υπέρ των τραπεζών!
ρόπο να μπουν λεφτά στο ταμείο αναζηΤ
τούν οι τραπεζίτες. Και εκεί στις κουβέντες
και στις... σπαζοκεφαλιές για το από πού και

με ποιον τρόπο θα αντλήσουν τα έσοδα που
έχουν ανάγκη, κάποια παλιά τραπεζική καραβάνα έριξε την ιδέα: Να πάρουμε από 500 ευρώ τον χρόνο από τους καταθέτες, ως ετήσιο
κόστος διαχείρισης κάθε λογαριασμού καταθέσεων. Και μόνο που δεν σήκωσαν στα χέρια τον παλιό συνάδελφο οι σημερινοί τραπεζίτες. Γιατί το ποσό που θα μαζέψουν από το
«χαράτσι» είναι κάποια δισεκατομμυριάκια,
που θα τα πληρώσει το μόνιμο κορόιδο, ο καταθέτης, χωρίς να έχει το παραμικρό όφελος!

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Σε άγρια σύγκρουση ΔΝΤ
με Ευρώπη και Αθήνα!
= Απαιτεί ανακεφαλαιοποίηση

των τραπεζών κατά 10 δισ. ευρώ

= Τέρμα η αποχή των συμβολαιογράφων – Κάνουν... ποδαρικό οι
πλειστηριασμοί, που ξεκινούν από 1η Γενάρη σε Θράκη, Γιάννενα και Κρήτη
γραμματισμένοι πλειστηριασμοί. Και ο
επικεφαλής των «θεσμών», όμως, Ντέκλαν Κοστέλο απείλησε ότι η τρίτη αξιολόγηση δεν θα ολοκληρωθεί αν δεν συ-

νεχισθούν οι πλειστηριασμοί και δεν επεκταθούν και για χρέη στο Δημόσιο. Μπροστά σε αυτό το βαρύ εσωκομματικό μέÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

Μεγάλες ανάσες δίνει ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Το επαίσχυντο μέτρο των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας αποτελεί εντολή που μας έρχεται κατευθείαν από τα κέντρα της μαφίας των
ÃñÜöåé ï
Βρυξελλών. Η κυβέρνηση, ανίκανη να
ÃÅÙÑÃÉÏÓ
αντιδράσει, προσπαθεί να θολώσει τα
ËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
νερά. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία δεν
αποσαφηνίζει τις δικές της προθέσεις
πάνω στο φλέγον ζήτημα. Η ξεκάθαρη απόφαση που
απαιτεί ο λαός είναι με ΝΟΜΟ να απαγορευτεί αυτό
το έγκλημα. Άπαντες, όμως, δεν τολμούν να ανταποκριθούν στη λαϊκή απαίτηση. Το γεγονός αυτό φανερώνει την τραγική πραγματικότητα: Ότι στην Ελλάδα (αλλά και στις χώρες του Νότου) οι κυβερνήσεις
που εκλέγονται δεν κυβερνούν. Απλώς διαχειρίζονται τις διαταγές που παίρνουν από το κονκλάβιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, δεν υφίσταται εθνι-

ÄéáâÜóôå óôéò

μούς υπάρχουν άνθρωποι, που στον
ορίζοντα βλέπουν να παραμένουν μόνο μαύρα σύννεφα. Και, δυστυχώς, δεν
πρόκειται για οφθαλμαπάτη. Πώς να
ξημερώσει η Ανάπτυξη στην πράξη και
όχι στα λόγια, κύριε πρωθυπουργέ...

Μ

= Κολλημένη η ΝΔ στις

= Δεν βολεύουν οι αποφάσεις της

βεβαίωση του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα ότι η Ανάπτυξη μπήκε στις ράγες και πλέον το τρένο τρέχει προς την
επόμενη μέρα. Οι αριθμοί βεβαιώνουν
ότι έχουμε στα χέρια μας το εισιτήριο...
Μόνο που, Αλέξη, πίσω από τους αριθ-

80% «κούρεμα» οφειλής
και 120 δόσεις για το υπόλοιπο!
θόρυβα, χωρίς παράτες, λειτουργεί και δίνει ήδη ουσιαΑ
στικές λύσεις ο εξωδικαστικός μηχανισμός, προσφέροντας τη δυνατότητα επιβίωσης σε επιχειρήσεις που λόγω

δανείων και οφειλών στην Εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν φτάσει στο κόκκινο, ένα βήμα πριν από το λουκέτο. Και δικαιώνονται όλοι εκείνοι που υποστήριξαν τη δημιουργία αυτού του καίριου «εργαλείου», λέγοντας ότι μπορεί
να δώσει λύσεις εκεί όπου οι τράπεζες έδειξαν ότι δεν μπορούν.
Πρόσφατα, σε τρεις περιπτώσεις όπου ολοκληρώθηκε η
διαδικασία, η οφειλή «κουρεύτηκε» κατά 80% και η πληρωμή του υπολοίπου θα γίνει σε 120 δόσεις.
Πολύ σημαντική εξέλιξη είναι η ένταξη και των ελεύθε-

ρων επαγγελματιών στον εξωδικαστικό μηχανισμό για χρέη
μέχρι 50.000 ευρώ, με τους... «θεσμούς» να εξακολουθούν
να αντιδρούν.
Να σημειωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από
15.000 αιτήσεις, από τις οποίες οι 13.835 βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, οι 2.202 έχουν περάσει την επιλεξιμότητα, οι
116 βρίσκονται σε διμερή διαπραγμάτευση και οι 223 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές, ενώ βεβαίωση πληρότητας έχουν λάβει 112 αιτήσεις.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) Φώτης Κουρμούσης για την πορεία του εξωδικαστικού μηχανισμού, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων είναι μεγάλο.

Όλεθρος για τον Τύπο τα Μνημόνια

Θεματικές άδειες Πήρε η Cosmote TV το Champions League και το Europa League Άγριος καβγάς
με κρυμμένη αξία Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι του Αγγελιοσήμου στον ΕΔΟΕΑΠ για τις συχνότητες

óåë. 12

Δώρο στον Ερντογάν
η εκλογή των μουφτήδων
= Περίεργος ο ρόλος του υπουργού
Παιδείας Κ. Γαβρόγλου

Δίνουμε το όνομα
«Μακεδονία» στα Σκόπια!

óåë. 10

Κίνδυνοι και ευκαιρίες
για την Ελλάδα

= Οι νέες ισορροπίες στην περιοχή και το

ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας óåë. 6

Δεν ήταν καθόλου εύκολη η νύχτα
της παραμονής της επίσκεψης
του τούρκου Προέδρου
= Στο τραπέζι έπεσε πρόταση για

ματαίωσή της και κλήθηκε μεσάνυχτα
ο τούρκος πρέσβης στο Προεδρικό óåë. 4

Ο Τ. Ερντογάν έφυγε
από τη Θράκη… η Αθήνα
ξύπνησε για να έλθει;
Ôïõ Δρος ΕΥΡ. ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ óåë. 7

Η επίσκεψη του τούρκου Προέδρου στην Ελλάδα

Ουδέν κακόν αμιγές καλού
και αντιστρόφως
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

