Σκηνικό ακραίας πόλωσης στήνει ο Τσίπρας για πιθανές εκλογές τον Οκτώβριο

Αποκάλυψη

Αχυράνθρωπος

ÓÅË. 11

Βάζουν χέρι στους
παραδείσους
του Μαρινάκη ο Μητσοτάκης! φορολογικούς
= Θα πρέπει να δημοσιεύουν μητρώο εταιρειών,

= Αυτό πιστεύουν στο Μαξίμου και είναι η εξήγηση της επίθεσης κατά του εφοπλιστή
= Επιχείρηση αποδόμησης του Καραμανλή - «Κλαδεύουν» τη ΝΔ οι «μικροί»!
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ράφτηκε και δεν διαψεύστηκε ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα στείλουν επιστολή σε 157.000 δαΓνειολήπτες
που έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στον
νόμο Κατσέλη και θα τους προτείνουν ρύθμιση του στεγαστικού τους δανείου με «κούρεμα» έως και 50% και
για τις οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες μέχρι και 90%.
Πολύ σωστή απόφαση και μπράβο στις Διοικήσεις τους,
που δεν λειτουργούν ως τοκογλύφοι και δείχνουν ευαισθησία στο δράμα δεκάδων χιλιάδων οικογενειών που
κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους και ό,τι άλλο τους
έχει απομείνει. Υπάρχει, όμως, ένα «αλλά»... Η πρόταση
των τεσσάρων τραπεζών είναι... μισή. Και πρέπει να την

Καίριο το μήνυμα στην κυβέρνηση: Λεφτά δεν υπάρχουν

Ελλείψει αγοραστών,
άγονοι οι πλειστηριασμοί
του Δημοσίου

= Η λύση, Αλέξη, είναι διαγραφή όλων
των προστίμων και των προσαυξήσεων, και πάρα
πολλές δόσεις, και όχι πλειστηριασμοί

Σ

ε φιάσκο κατέληξε η πρεμιέρα των πλειστηριασμών
ακινήτων που έκανε το Δημόσιο εναντίον οφειλετών του. Σε 15 πλειστηριασμούς, με... λεία σπίτια, οικόπεδα και κτίρια αξίας από 96.000 μέχρι 600.000
ευρώ, δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος.
Ποιος ο λόγος
της... αποχής; Το ότι
δεν υπάρχουν, πρώτον, λεφτά και, δεύτερον, αγοραστές.
Τρίτον, το πόσο καθαρό είναι το ακίνητο και τι... διαόλου μπλεξίματα μπορεί να έχει αυτός
που θα προσφέρει την καλύτερη τιμή.
Και, τέταρτον, αν πρόκειται για σπίτι τύπου «καμαρούλα μια σταλιά», το πώς θα το πάρει ο πλειοδότης
και θα πετάξει έξω την οικογένεια αλλά και οι καταστάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν. Και ο νοών
νοείτω τι εννοούμε. Όταν, μάλιστα, η οικονομική κρίση έχει βουλιάξει τον κόσμο.
Λένε ότι η αιτία της ανυπαρξίας αγοραστών ήταν η
υψηλή τιμή εκκίνησης των πλειστηριασμών. Αυτό,
όμως, δεν πολυευσταθεί γιατί και οι πλειστηριασμοί
που έγιναν τον τελευταίο μήνα με επισπεύδουσες τις
τράπεζες στο 90% κηρύχθηκαν άγονοι, κάτι που επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν λεφτά και επομένως αγοραστές. Κρατώντας ένα παράθυρο ανοιχτό, η απουσία ενδιαφερομένων («κοράκια» οι περισσότεροι) να
είναι εκβιασμός για να πέσει η τιμή εκκίνησης. Είναι
ευκαιρία αυτή η κατάληξη των πλειστηριασμών, που
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Μήνυμα Παυλόπουλου
προς Τουρκία
- Να σεβαστεί το Διεθνές
Δίκαιο για τις ΑΟΖ

óåë. 2
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Παλιές ιστορίες…
Πραγματικά, είναι να απορεί κανείς
με τους πανηγυρισμούς του πρωθυπουργού μας ότι τον Αύγουστο θα
βγούμε από τα Μνημόνια! Δεν είναι
ÃñÜöåé ï
τόσο αφελής ο Αλέξης για να μη γνωÃÅÙÑÃÉÏÓ
ρίζει ότι στην ουσία κάτι τέτοιο δεν
ËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
πρόκειται να συμβεί. Ποντάρει στην
αποτελεσματικότητα της προπαγάνδας για να κοροϊδέψει τους βασανισμένους πολίτες.
Οι ιδέες που διαδίδει η προπαγάνδα παρουσιάζονται
με ευνοϊκό πρίσμα για να «πιάσουν». Η τεχνική αυτής της μεθοδολογίας βασίζεται στην ικανότητα αυτού που τη χρησιμοποιεί να πείσει τις μάζες για την
«ορθότητα» του αχαλίνωτου ψεύδους! Ο διεθνής
απατεών Γιούνκερ, όμως, δεν άφησε περιθώρια αμφιβολιών. Είπε ωμά: «Θα τηρήσετε όλες τις ‘‘υποχρεώσεις’’ σας και θα έχετε μια πιο σκληρή, μόνιμη
εποπτεία…».
Τίποτα δεν αλλάζει, μόνον η… φρασεολογία! Όλοι
τους –κυβέρνηση και αντιπολίτευση– έναν παράγοντα

ó. 13
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όπου θα φαίνεται ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης

Γιατί διαγραφή μόνο για τα στεγαστικά και
τα καταναλωτικά και όχι για τα επιχειρηματικά;
= Αλλουνού Θεού παιδιά είναι οι επιχειρηματίες, που κάθε άλλο παρά είναι όλοι τους κακοπληρωτές;
ολοκληρώσουν περιλαμβάνοντας και τα δάνεια των επιχειρήσεων, πρωτίστως των μικρομεσαίων, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν βουλιάξει, είναι θύματα της κρίσης χωρίς κανένα δικό τους φταίξιμο, κάτι που ισχύει και

για εκείνους που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο.
Όταν όλοι βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα, μπορείτε να
επιλέγετε να σώσετε κάποιους και όλους τους άλλους
να τους αφήνετε να πνιγούν, κύριοι τραπεζίτες;

Τον λόγο δεν τον έχουν μόνο οι Διοικήσεις των τεσσάρων τραπεζών. Τον έχει και η κυβέρνηση και, φυσικά,
ο πρώτος τη τάξει, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
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Σκληρότερος από τον Σόιμπλε ο διάδοχός του, ο σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σολτς

ΜΕΓΚΕΝΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Προς τέταρτο Μνημόνιο, με την υπογραφή Τσίπρα – Τσακαλώτου

- Σύνδεση της ελάφρυνσης του χρέους με τη λήψη μέτρων
- Μειώνονται οι συντάξεις από το 2019, όχι στην αύξηση του κατώτατου
μισθού και στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων
ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 8

Δ

ύσκολες ώρες... Να γράψεις
για τον αδελφό, τον πρώτο τη
τάξει της οικογένειας. Που τα
ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, ήταν – δεν ήταν 6 το πρωί,
πήρε τον δρόμο για άλλους τόπους,
άγνωστους σε αυτόν...
Ξεκινώντας από την αγαπημένη του
Κεφαλονιά, με πιστοποιητικό την πετυχημένη «Φωνή της Κεφαλονιάς»
–ήταν η πρώτη ημερήσια εφημερίδα
που είδε το όμορφο νησί του Ιονίου–,
τη σκυτάλη πήρε η Αθήνα, σε μέρες
και χρόνια που ελάχιστες ήταν οι εύκολες στιγμές, αφού τα γεγονότα που
ντόπιοι και ξένοι δημιουργούσαν κάθε άλλο παρά έλυναν τα προβλήματα
των ελλήνων πολιτών, κάθε άλλο παρά στήριζαν την πατρίδα στις κάθε λογής ανεμοθύελλες...
Μια ζωή μάχες. Δεν έκανε πίσω όσο
βαρύ κι αν ήταν το κόστος, όπως η...
θητεία του στις Στρατιωτικές Φυλακές
της Μακρονήσου ή της Πάτρας.
Μάχες και για αλλαγές στο καθεστώς με το οποίο λειτουργούσε ο Τύπος τη δεκαετία του ’80, όταν έξω από
το τραστ των εκδοτών των ημερήσιων
εφημερίδων απαγορευόταν να φυτρώσει άλλη εφημερίδα, αφού το ελεγχόμενο, μοναδικό Πρακτορείο Διανομής καμία εφημερίδα δεν κυκλοφορούσε
αν δεν είχε το ok των τότε μεγαλοεκδοτών, η απάντηση των οποίων ήταν
πάντα «όχι». Και τελικά την πόρτα άνοιξε η «Αυριανή».
Ο πόλεμος που ακολούθησε ήταν
άγριος, αλλά η αρχή είχε γίνει. Πλέον
είχε τελειώσει το μονοπώλιο της κατευθυνόμενης πληροφόρησης. Και ούτε οι μηνύσεις ούτε οι καταδίκες ούτε
και οι συλλήψεις, με την απόφαση του
δικαστηρίου που είχε στα χέρια του
συνταγματάρχης της τότε Χωροφυλακής, ενώ η δίκη συνεχιζόταν (ήταν για
τα Λακόστ του Ράλλη), κάτι που δεν είχε ξαναγίνει, δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν το τέλος τού τότε εκδοτικού
κατεστημένου.
Μάχες που συνεχίσθηκαν με τη δημιουργία του «Ράδιο Αθήνα», που εγκαινίασε ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, με το Κανάλι 29 και τον
«Φίλαθλο». Με τελευταίους σταθμούς
το Kontra Channel και την ημερήσια
και την κυριακάτικη «Kontra News».
Σε όλη αυτήν τη διαδρομή, έγιναν
και λάθη. Μια διαδρομή που συνεχίσθηκε μέχρι την τελευταία μάχη με την

Έκανε αυτό που ήθελε,
αυτό που τον γέμιζε,
αυτό που αγαπούσε,
με οποιοδήποτε κόστος...

Προσχώρησαν στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ

«Ναι» βουλευτών
της ΝΔ και της ΔΗΣΥ
στην αναδοχή από
ομόφυλα ζευγάρια!
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Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Μοιράζει λεφτά
και θέσεις ο Μητσοτάκης!

óåë. 12

Αιφνιδίασε η Γεννηματά:

Εκλογές τώρα,
πριν δεσμεύσετε
για χρόνια τη χώρα

= Και σιωπητήριο στο κόμμα
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Με τον Βενιζέλο να έχει αυτονομηθεί πλήρως

Χρειάζεται
άμεση γιατρειά
το Κίνημα Αλλαγής

= Μέγα λάθος αποδεικνύεται
η σύγκλιση κινήσεων
και «προσωπικοτήτων»
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Δεν έχει αφήσει τίποτε όρθιο

αρρώστια, τον μόνο αντίπαλο που δεν
μπόρεσε να νικήσει...
Κοιτώντας προς τα πίσω και έχοντας
ζήσει όλη αυτή την πορεία του, από τα
μαθητικά του χρόνια, φαίνεται ότι ήξερε τι ήθελε, ποιο ήταν το όραμά του:
Να αλλάξει όσο μπορούσε περισσότερα. Χωρίς πιστοποιητικά του... Λίμπρο ντ’ Όρο, από ευγενείς –μια απλή
αγροτική οικογένεια ήμασταν, με τον
πατέρα να έχει μια ταβέρνα–, άνοιξε
πόρτες που πολύ δύσκολα ανοίγουν.
Και κατάφερε να κάνει πράξη αυτό που
ήθελε, αυτό που του άρεσε, αυτό που
αγαπούσε, φέρνοντας εξελίξεις στο
πολιτικό και εκδοτικό κατεστημένο που
πολλοί δεν περίμεναν.
Φυσικό επακόλουθο ήταν να προκαλέσει αντιδράσεις. Και η χολή που
έρρευσε δεν είχε προηγούμενο... Χαλούσε την πιάτσα. Μύθοι κατέρρευσαν. Εκδοτικά σπίτια που αποφάσιζαν
ποιος θα έκανε κυβέρνηση και θα γινόταν πρωθυπουργός έχασαν την ισχύ
τους. Αυτονόητο ήταν ότι δεν θα κά-

θονταν με σταυρωμένα τα χέρια. Η
αποκαθήλωση, όμως, είχε αρχίσει. Η
επίθεση ξεπέρασε κάθε όριο. Σημαία,
ο περιβόητος «Αυριανισμός». Όπλο
όλων εκείνων όταν δεν είχαν επιχειρήματα. «Αυριανισμός» οι δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες.
Η «Αυριανή» δεν... ψάρεψε σε θολά
νερά. Έδωσε φωνή στον κόσμο, στους
απλούς ανθρώπους, στον λαό, τον οποίο
θυμόντουσαν μόνο στις εκλογές.
Η πραγματικότητα, όμως, δεν καταργείται. Και φάνηκε όλες αυτές τις
μέρες που ο Γιώργος Κουρής αποχαιρέτισε τούτο τον κόσμο.
Έφυγε με μια λιτή κηδεία στη γη
στην οποία χρωστούσε τη ζωή του,
στην Κεφαλονιά, χωρίς παράτες και
επικήδειους. Παίρνοντας μαζί του τα
περγαμόντα του, ζυμωτό ψωμί και φέτα κεφαλονίτικη...
Και πάω στοίχημα ότι στον κόσμο
όπου μετοίκησε όλο και κάποια εφημερίδα και κανάλι θα στήσει σύντομα...
Μάκης Κουρής

Μια πορεία που οδήγησε σε κορυφαίες πολιτικές ανατροπές = «Υπήρξε πιστός στη δημοσιογραφία…»

ΣΕΛΙΔΑ
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Οι «5» του ΕΣΡ στον δρόμο για τις άδειες

Αναμονή για τον διαγωνισμό Λύση για ΕΔΟΕΑΠ, με το βλέμμα στις εκλογές!
των ψηφιακών πομπών Βαριές κατηγορίες της ΚΕΔ κατά της ΕΣΗΕΑ

Δικαίωση Γιώργου
και Ανδρέα Κουρή
για το Alter

Πολύ αργά πήραν χαμπάρι
τη φοροκαταιγίδα
10 δισ. έχασαν
οι συνταξιούχοι!
= Έρχονται και νέες

περικοπές μέσα
στη διετία
óåë. 11

Το μέτωπο του «ραγιαδισμού»:

Σέρβις στον Ζάεφ,
εξωραϊσμός του Ερντογάν,
εξιδανίκευση του Ακιντζί...
óåë. 6

«Παιχνίδια» της τελευταίας στιγμής
με «διαδικαστικά προσύμφωνα» στο Σκοπιανό

Σταθερά στο «erga omnes»
και στην αλλαγή
Συντάγματος η Αθήνα óåë. 12
Η ιστορική αλήθεια για την πυρπόληση της Σμύρνης

Αναγκαία η ευρύτερη δυνατή
συναίνεση μεταξύ
των πολιτικών μας δυνάμεων
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