Πριν ακόμη εγκριθεί η 3η, για την οποία συνεδριάζει αύριο το Eurogroup

ÓÅË. 10

Ξεκινάει η 4η αξιολόγηση!

Σε πρώτο πλάνο, μείωση του αφορολογήτου, αυστηροποίηση του νόμου Κατσέλη,
νέα φορολογικά μέτρα κ.λπ. – Στην Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ αρχίζει η συζήτηση για το χρέος

Προστατεύεται ο εγγυητής από τα κοράκια

ÓÅË. 11

400 μικρομεσαίες
επιχειρήσεις πουλάνε
στην ιταλική doBank!
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Μην προκαλείτε, κύριοι του ΣΕΒ, γιατί με δανεικά
ανδρωθήκατε στα χρόνια της πλασματικής ευημερίας
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= Και χάρη στον λαουτζίκο ζούσατε, που έκανε το... έγκλημα να φτιάξει ένα σπίτι για να βγει από το καλύβι και σήμερα θέλουν να του το πάρουν

Ύ

στερα από οκτώ ολόκληρα χρόνια ανακάλυψαν οι σημερινοί διοικούντες τον Σύνδεσμο των Βιομηχάνων ότι για την κατάρρευση της
οικονομίας μας το 2009 έφταιξε η
πλασματική ευημερία με δανεικά. Καλά, πού ζούσαν οι κ. βιομήχανοι; Μα,
στις Άλπεις, στο Μονακό, στις Μπα-

χάμες, στις Σεϋχέλλες και στους γνωστούς φορολογικούς παραδείσους,
στα σαλέ, στις βίλες και στις θαλαμηγούς τους… Και τώρα για όλα φταίει, για άλλη μια φορά, ο λαουτζίκος,
γιατί ζούσε με δανεικά, λες κι αυτός
έπαιρνε τα περιβόητα θαλασσοδάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων και

Αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα
της οικονομίας, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος

Σε βόμβα εξελίσσεται
η μερική απασχόληση
= Στο 45,13% περιορίστηκε
η πλήρης απασχόληση το 2017
óåë. 11

Συμμαχία
Ανδρουλάκη –
Καμίνη
κατά Φώφης!
óåë. 7

Αλέξης Τσίπρας:
Τα Μνημόνια
δεν είναι το τέλος
της διαδρομής

óåë. 8

,

= Παυλόπουλος: Κανένα όνομα δεν μπορεί να γίνει δεκτό
που παραπέμπει σε αλλαγή συνόρων και αλυτρωτισμό

Ονόματα-έκπληξη στο τραπέζι
του Μαξίμου
=Από την Αγορά αλλά και τις κυβερνήσεις

Μέχρι και 70% οι μειώσεις
στις επικουρικές συντάξεις

Α

Μετασχηματίζεται και μεγαλώνει
η ελληνική αγορά αερίου óåë. 12
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Περί σοσιαλισμού…
Φίλοι αναγνώστες που μου κάνουν
την τιμή να παρακολουθούν τα άρθρα
μου διατυπώνουν ένα εύλογο ερώτημα: «Σύμφωνοι με όσα γράφετε για
ÃñÜöåé ï
την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. ΑναφέÃÅÙÑÃÉÏÓ
ρεστε, όμως, συχνά και στην “ανάγκη
ËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
του σοσιαλισμού”. Ποιος είναι, τέλος
πάντων, αυτός ο σοσιαλισμός; Μιλάτε για εκείνον των πρώην ανατολικών χωρών ή για
τον άλλον, που μας είχε φέρει το ΠΑΣΟΚ;». Σπεύδω
εξαρχής να τονίσω: Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν αναφέρομαι. Διότι σε καμία εξ αυτών δεν
υπήρξε τέτοια ιδεολογία. Στα ανατολικά κράτη είχαμε κομμουνισμό. Το δε ΠΑΣΟΚ υπήρξε ένα ιδιότυπο
προσωπικό κατασκεύασμα του Ανδρέα Παπανδρέου, που χρησιμοποίησε αυτή την ταμπέλα επειδή είχε «πέραση». Αυτό που είδαμε τότε ήταν «Ανδρεϊσμός» και η συνέχεια με τους «επιγόνους» υπήρξε
φαρσοκωμωδία. Εγώ αναφέρομαι στην πραγματική
έννοια του σοσιαλισμού, που πέρα από τις δημοκρατικές ελευθερίες προασπίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων περισσότερο, αλλά και την προσπάθεια της συνεχούς ανόδου του

ó. 13, 14
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ΠΟΙΟΙ
ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ
τον Λαo απο εκει που τον υμνουσαν

Οι ασφαλιστικές εισφορές
σε λίγο θα είναι μόνο
φορολογητέο εισόδημα!

= Για όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1993

τηρούσατε τα μαγαζιά σας, δεν ζούσατε εσείς και οι οικογένειές σας στη
χλιδή των βορείων προαστίων; Το...
γκουβέρνο, όπως το έλεγε ο Μποδοσάκης, για ποιον ήταν; Το 2009
δεν αποκάλυψε την οικονομική κατάρρευση της χώρας. Φανέρωσε τη

Απαγορευτικό της κυβέρνησης για συλλαλητήρια και δημοψηφίσματα, με τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας!

Ο ανασχηματισμός παραμένει στην ατζέντα του πρωθυπουργού

óåë. 10
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Γράφετε στο δελτίο σας, κύριοι βιομήχανοι, ότι η χώρα δεν πρέπει να
επιστρέψει στις «εσφαλμένες πολιτικές». Καλά, πριν χτυπήσει το 2009
ο κόκκινος συναγερμός, πριν φθάσει στην πόρτα μας η χρεοκοπία, πού
ζούσατε; Οι τότε πολιτικές δεν ήταν
εσφαλμένες; Από τα δανεικά δεν συν-

ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 9

Αρμέγουν οι μεγάλοι
την Ένωση Κεντρώων
2

πιο παλιά τις «παγωμένες πιστώσεις».
Και τα λένε αυτά χωρίς να κοκκινίζουν, όταν ξέρουν ότι χάρη στον λαουτζίκο ζουν. Αυτός αγοράζει, είναι
ο καταναλωτής, και χωρίς αυτόν οικονομία δεν υπάρχει. Πού θα πουλήσει ο βιομήχανος και ο μεγαλοεπιχειρηματίας τα προϊόντα που παράγει;

τερο πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον, ενώ στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής άρχισαν να διαφαίνονται ορισμένες μεταβολές
στο εσωκομματικό περιβάλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Οι στόχοι
που έχει θέσει ο πρωθυπουργός όσον αφορά τον
ανασχηματισμό είναι οι εξής:
=Να γίνουν «χειρουργικές
κινήσεις» ακριβείας ως
προς τις τοποθετήσεις,
απομακρύνσεις και μετακινήσεις προσώπων.

Ποιοι υφυπουργοί
αναβαθμίζονται

óåë. 9

Αναγκάστηκε ο Μητσοτάκης να πάρει πίσω
την απαγόρευση συμμετοχής στα συλλαλητήρια

Ισχυροί τριγμοί
στη Νέα Δημοκρατία
δηλώνει ότι δεν θα
ψηφίσει σύνθετη ονομασία

25 βουλευτές της ΝΔ δίνουν
το «παρών» στο συλλαλητήριο!
óåë. 8

Τα Σκόπια απειλούν τον Καμμένο
= Συμφωνία με σύνθετη ονομασία
=Να δοθεί η αίσθηση
επανεκκίνησης της
κυβέρνησης.
=Να προωθηθούν σε καίριες κυβερνητικές θέσεις άνθρωποι της εμπιστοσύνης
του, νέοι σε ηλικία και μορφωμένοι.
=Να πάρει διάταξη εκλογι-

κής μάχης η κυβέρνηση.
=Να δοθεί παράλληλα ένα
στίγμα ανοίγματος προς ανθρώπους της αγοράς και της
οικονομίας.
=Να δοθεί στίγμα πολιτικού
ανοίγματος προς πρόσωπα
και δυνάμεις που κινούνται
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης αποκαλύπτει

«Κούρεμα» 85% και 120 δόσεις για το υπόλοιπο της οφειλής
πήραν οι πρώτες 12 επιχειρήσεις που μπήκαν στον εξωδικαστικό
Φώτης Κουρμούσης, ο οποίος είναι επικεφαλής
ε καλές ράγες έχει μπει ο εξωδικαστικός συμΣ
του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Και πρόσθεσε:
βιβασμός, όπως επιβεβαιώνεται από την ολο«Έχουμε ακόμα 2.500 στη διαδικασία της αίτησης
κλήρωση της διαδικασίας για τις πρώτες 12 επι-

χειρήσεις με οφειλές από 30.000 έως 400.000
ευρώ, η διάσωση των οποίων είναι πλέον γεγονός.
«Έχουμε ήδη ρυθμίσει τις 12 πρώτες επιχειρήσεις, με ‘‘κούρεμα’’ 85% και 120 δόσεις. Και
έχουμε και ‘‘κούρεμα’’ πανωτοκίων στις τραπεζικές ρυθμίσεις. Και πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις έρχονται και εκατοντάδες, χιλιάδες άλλοι.
Έχουμε περίπου 450 αυτήν τη στιγμή στη διαπραγμάτευση και μέρα με την ημέρα ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις και πηγαίνουν κι άλλοι στη ρύθμιση», αποκάλυψε, μιλώντας στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» στο
Kontra, ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ανώμαλη προσγείωση
από τον Νίμιτς

= Κορυφαίο στέλεχος

του ΠΑΣΟΚ, Μαρ. Ξενογιαννακοπούλου,
Σταύρος Μπένος κ.ά.

ν και το τελευταίο διάστημα υπάρχει «σιωπητήριο» γύρω από το
θέμα του ανασχηματισμού,
λόγω και των σημαντικών θεμάτων που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή
της επικαιρότητας (Σκοπιανό, πολυνομοσχέδιο, αξιολόγηση, οικονομία
κ.ά.), στο παρασκήνιο υπάρχουν έντονες διεργασίες για
αλλαγές στην κυβέρνηση το
προσεχές διάστημα. Ο πρωθυπουργός και το επιτελείο
του καταγράφουν το ευρύ-

Οι λάθος χειρισμοί στο Σκοπιανό
και η αυτοπαγίδευση της χώρας

και πιο πίσω, στο αρχικό βήμα, έχουμε περίπου
15.000 εταιρείες που έχουν ξεκινήσει διαδικασία
και 110.000 ενδιαφερομένους οι οποίοι μέχρι
στιγμής μπαίνουν, βλέπουν και φεύγουν, δεν
έχουν προχωρήσει στην κατάθεση αίτησης υπαγωγής, περιμένοντας να δουν ποια θα είναι τα
αποτελέσματα».

Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι

Στην ερώτηση για το ποσοστό του «κουρέματος»
των δανείων από τράπεζες, η απάντηση του κ. Κουρμούση
ήταν: «Να επισημάνω ότι δεν θα άκουγες πριν από μια τράπεζα ότι κάνει ‘‘κούρεμα’’ για ποσά 100.000 ή 200.000 ή
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ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ προετοιμάζονται για τον επόμενο γύρο με θεματικές άδειες εθνικής εμβέλειας

Σώζουν το Mega, Βουτιά στα «πόθεν έσχες» των μετόχων...
Και ρεύμα θα παράγει η ΕΡΤ!
αν το θέλουν!

Barcode σε όλα
τα έντυπα

θα είναι το κύκνειο άσμα των ΑΝΕΛ
óåë. 9

Οι συνομιλίες για
την ονομασία της
ΠΓΔΜ συνεχίζονται
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

Από πλεονάσματα
άλλο τίποτα...
Πάμε καλά... Άρχισε να τρέχει χρήμα. Πλεονάσματα με το τσουβάλι... Ποια κρίση; Ποια λουκέτα; Μια χαρά πάει η Αγορά. Με πλεόνασμα
1,967 δισ. ευρώ έκλεισε το 2017. Ε, κι αν είναι
μικρότερο από του 2016, που το... πλεόνασμα
ήταν 2,778 δισ. ευρώ, δεν τρέχει τίποτα, έστω
κι αν τα έσοδα ήταν μείον κατά κάτι... ψιλά, μόλις 396 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.
Αυτή είναι η διαπίστωση της διοίκησης του
ΕΒΕΑ, που φαίνεται να αλληθωρίζει ή να φοράει παραμορφωτικούς φακούς. Εκτός κι αν
απλώς έχει κάποια ιδιάζουσα τύφλωση και βλέπει... μονόπαντα. Δεν εξηγείται αλλιώς το ότι
δεν βλέπει πως, την ώρα που έχουμε πλεόνασμα 1,967 δισ. ευρώ, υπάρχει και πλεόνασμα
εκατοντάδων χιλιάδων λουκέτων, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία ξεπέρασαν τον
πήχη των 100 δισ. ευρώ και στα ασφαλιστικά
ταμεία των 25 δισ. ευρώ, η μερική και η εκ περιτροπής απασχόληση πλεονάζουν σε σύγκριση με τη μόνιμη εργασία, το πλεόνασμα των κάθε λογής «κόκκινων» δανείων έχει ξεπεράσει
τα 150 δισ. ευρώ και από δω και πέρα η χώρα
θα έχει και μεγάλο πλεόνασμα πλειστηριασμών.
Παραδέχεται, πάντως, η διοίκηση του ΕΒΕΑ ότι
υπάρχει πλεόνασμα λιτότητας στις δαπάνες και
στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

