ΜΟΝΟ ΣΤΟ «Π»

Τραπεζίτες προς Δραγασάκη, στη συνάντηση που είχαν την Παρασκευή

Με τρεις κινήσεις… ΜΑΤ

ÓÅË. 9

Οι Εισαγγελείς μάς έχουν δέσει
τα χέρια για τα «κόκκινα» δάνεια

ÓÅË. 9

Μπάχαλο έκανε
ο Τσίπρας τα κόμματα!
= Αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια, απλή
αναλογική και σπάσιμο της Β΄ Περιφέρειας

Έχουν ανοίξει εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις, αλλά ποτέ δεν τις κλείνουν και έτσι μας κρατούν ομήρους
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Έχουμε τον παράδεισο, τον τουρισμό και αντί
να τον εκμεταλλευτούμε έχουμε καταντήσει ζητιάνοι...

ÑÑÁËÅÁ
ÈÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Πέρυσι, το 27,3% του ΑΕΠ ήταν προσφορά του τουρισμού και από τις 100.246 νέες θέσεις εργασίας τον Απρίλιο οι 80.000 ήταν στον τουριστικό κλάδο

Τ

ι έχουμε πάθει; Μουχλιάσαμε; Μας έχουν
ματιάσει; Άλλαξε το DΝΑ της ελληνικής φυλής; Γίναμε όλοι γραφειοκράτες και δεν βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας; Ξεχάσαμε ποιοι
είμαστε; Τόσο εύκολα αφοπλιστήκαμε και εγκαταλείψαμε το σπέρμα που γεννάει η γη μας;
Παγιδευτήκαμε στα πλοκάμια της χρεοκοπίας

Το χρησιμοποιούν ως σκαλοπάτι
για τη μεταπήδησή τους σε άλλα κόμματα

Ποιοι θέλουν
να διαλύσουν το
Κίνημα Αλλαγής

= Θεοδωράκης και Ραγκούσης υπονομεύουν
τη Γεννηματά για να διασωθούν πολιτικά
= Φώφη: Καμία ανοχή σε προσωπικές
óåë. 15
στρατηγικές

«Βατερλώ» για τον
Μητσοτάκη η… αναδοχή!
= Οι κορυφαίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν

Όργια έγιναν στις εσωκομματικές
εκλογές της Νέας Δημοκρατίας
Πλαγιοκοπούν τη ΝΔ νέα κόμματα της Δεξιάς!
= Για «δούρειους ίππους» και «γενίτσαρους» μιλάει η Πειραιώς

Εκκαθαρίσεις προανήγγειλε ο Κυριάκος!
= Θα ξεκινήσει από την ΕΡΤ

óåë. 8

Τι συμβαίνει στη Δραπετσώνα;

Ο κόσμος λιποθυμούσε, αλλά οι «ειδικοί»
δεν… βρήκαν ίχνη ρύπανσης!

= Έκλεισαν σχολεία, παρέλυσε η ζωή της πόλης

óåë. 14

Τι πρέπει να γνωρίζετε
αν θέλετε να πάρετε
χάπια τύπου Βιάγκρα
óελ. 10 και 12
Οι φυσικοθεραπευτές
χρειάζονται… φυσικοθεραπείες
ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Η «Πέμπτη Φάλαγγα»
Σαν να μην έφθαναν όλες οι ασχημίες και οι προκλήσεις του Σουλτάνου
Ερντογάν, προχώρησε και σε πρόκληση της ιστορικής μνήμης. Ο ενσυÃñÜöåé ï
νείδητος
αυτός παραχαράκτης της ΙστοÃÅÙÑÃÉÏÓ
ρίας βγήκε να δηλώσει στον προεκλογικό
ËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
του όχλο ότι τη Σμύρνη το 1922 την
έκαψε ο… Ελληνικός Στρατός! Είναι,
αλήθεια, να απορεί κανείς μέχρι ποιου σημείου μπορεί να φθάσει το θράσος του αλαζόνα και κακόπιστου
γείτονα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης
Παυλόπουλος ορθώς του επεσήμανε ότι, για να μη
χάνει τη σοβαρότητά του ως αρχηγός κράτους, καλό
θα είναι να μετράει τα λόγια του. Αλλά το ένστικτο
του βαρβάρου –χαρακτηριστικό της φυλής του– έχει
ξυπνήσει μέσα του και ονειρεύεται να γίνει νέος…
Μωάμεθ! Θα μπορούσε, μάλιστα, ο Ερντογάν για να
στηρίξει τους σουρεαλιστικούς ισχυρισμούς του να
επικαλεσθεί και τα κείμενα διαφόρων «πανεπιστημιακών» Συριζαίων, όπως της ανεκδιήγητης Ρεπού-

ó. 17

19
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Αναγνωρίζεται στην ΕΡΤ
η προϋπηρεσία 1.000
εργαζομένων!

και δέκα χρόνια τώρα δεν έχουμε κάνει την
επανάστασή μας. Παραδοθήκαμε αμαχητί στα
κοράκια, που μύρισαν λεία και δεν έχουν αφήσει ασημικό για ασημικό, με την ξένη κατοχή
να φθάνει μέχρι το 2060, δυστυχώς και με τη
δική μας υπογραφή, χωρίς να αντισταθεί ούτε ένας. Και η ευθύνη ανήκει σε όλους εμάς,

με πρώτους τους πολιτικούς μας, τους οποίους ενδιαφέρει μόνο η καρέκλα, έναντι οποιουδήποτε τιμήματος. Η γη μας δεν έχει σταματήσει στιγμή να παράγει, όμως εκείνοι οι
ικανοί, οι ανοιχτόμυαλοι, που βλέπουν μακριά,
σε ανοιχτούς ορίζοντες, και έχουν το πάθος
της δημιουργίας, έχουν λιγοστέψει. Δίπλα μας,

δυο βήματα παραπέρα, υπάρχει χρυσός. Παράδεισος είναι ο ευλογημένος τόπος μας. Πέτρα να πετάξεις, θα φυτρώσει. Ο ήλιος και οι
θάλασσές μας, που σε προσκαλούν τους περισσότερους μήνες του χρόνου, δεν υπάρχουν
πουθενά αλλού. Γι’ αυτό και το όνειρο αμέÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Αν ξεπεράσει τον σκόπελο της μείωσης των συντάξεων από 1/1/2019

ΔΙΠΛΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
το κρυφο χαρτι του Τσιπρα
Με όπλα την απλή αναλογική (και στις δημοτικές)
και το σπάσιμο της Β΄ Αθηνών και του Υπολοίπου Αττικής
ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 15

Η άλλη όψη του ταξιδιού του πριγκιπικού
ζεύγους της Αγγλίας στην Ελλάδα

Τ

α όσα γράφονται παρακάτω δεν
έχουν καμία πρόθεση να αμφισβητήσουν τη μεγάλη σημασία
του ταξιδιού του πριγκιπικού ζεύγους της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα. Κάθε άλλο. Δεν ξεχνάμε ότι είναι το πρώτο, ουσιαστικά, επίσημο ταξίδι
του Μπάκιγχαμ στην Ελλάδα από τότε
που υπάρχει το νεότερο ελληνικό κράτος. Επίσης, είναι γνωστή και αναμφισβήτητη η αγάπη του Καρόλου για την
Ελλάδα, όπως έχουν αποδείξει τα πολλά ιδιωτικά ταξίδια του στο παρελθόν,
κυρίως στο Άγιο Όρος και στη Μονή
Βατοπεδίου.
Πρέπει, όμως, να δούμε και την άλλη όψη του ταξιδιού αυτού, με δεδομένο το ότι στη Μεγάλη Βρετανία και
κατά την παράδοση του Στέμματος ποτέ δεν γίνεται επίσημη επίσκεψη, και
μάλιστα εκτός Κοινοπολιτείας, δίχως
την έγκριση της αγγλικής κυβέρνησης.

= Στο τραπέζι και η παράταση
του προγράμματος
óåë. 15

Τελειώνουν τα λεφτά
κάτω από τα στρώματα,
και μετά τι έρχεται;
= Λιγοστεύει σταθερά ο «πλούτος» των

νοικοκυριών, κατά 6,6 δισ. τον χρόνο!

= Η κατανάλωση μειώθηκε κατά 40 δισ. ευρώ!

Άκουσον άκουσον…

Ας δούμε, λοιπόν, πώς και γιατί η Τερέζα Μέι έχει κάθε λόγο να μας στέλνει τον διάδοχο του θρόνου του Ηνωμένου Βασιλείου για επίσημη επίσκεψη,

ιδίως αυτή την περίοδο. Η Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζει τον εφιάλτη τής μετά Brexit εποχής. Τότε που θα είναι
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Σε 300.000 δάνεια, αξίας 1,9 δισ.,
έχουν μπει τόκοι –κρατιέστε;– 3,3 δισ.!
= Τα πουλάει η Εθνική Τράπεζα και τα διεκδικούν τέσσερα funds

Εθνική Τράπεζα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες), ονομαστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ, έχουν μπει τόκοι 3,3 δισ. ευρώ (!),
με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε
5,2 δισ. ευρώ!
Και ακόμη δεν έχει παρέμβει κάποιος
Εισαγγελέας για αυτή την πρωτοφανή
τοκογλυφία, που πλησιάζει το 200%!

13η σύνταξη
και χάρισμα
δύο δόσεις
του ΕΝΦΙΑ!
Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Προκόπης Παυλόπουλος: Θα γυρίσουν στο σπίτι τους τα Μάρμαρα του Παρθενώνα

πίστευτο, δεν το χωράει ανθρώπινος
νους. Σε 300.000 καταναλωτικά δάΑ
νεια και κάρτες, που είχαν δοθεί από την

Αντίδοτα στην περικοπή
συντάξεων και αφορολογήτου

Τα δάνεια αυτά οφείλουν 200.000 δανειολήπτες, τους οποίους η Εθνική Τράπεζα θα παραδώσει σε ένα από τα τέσσερα funds (αρπακτικά) που διεκδικούν
την εξαγορά τους. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» δανείων με την
επωνυμία «Earth», που είναι το μεγαλύτερο που έχει βγει προς πώληση μέχρι σήμερα από ελληνική τράπεζα.
Τα εν λόγω δάνεια είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η μέση οφειλή ανά δανειολήπτη είναι 10.000 ευρώ, με τον

μέσο χρόνο καθυστέρησης στην εξυπηρέτησή τους να είναι γύρω στα επτά
χρόνια.
Το χαρτοφυλάκιο διεκδικούν η τσεχική εταιρεία APS, η νορβηγική Β2 Holding, η γερμανική ΕOS και η σουηδική
Hoist. Να σημειώσουμε ότι η Alpha Bank
από την πώληση του χαρτοφυλακίου
«Venus», ονομαστικής αξίας 2 δισ. ευρώ, εισέπραξε 90 εκατ. ευρώ και η Eurobank από την πώληση του «Eclipse»,
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

Από τα 16 κανάλια της ΕΙΤΗΣΕΕ στις 5 άδειες του ΕΣΡ
Εκλογές στον ΕΔΟΕΑΠ υπό την «απειλή» ένταξης στον ΕΟΠΥΥ!

«Ναι» του ΕΣΡ

Πώς θα γίνεται ο έλεγχος της κυκλοφορίας στον Τύπο στους «5» της TV!

Δεν βγαίνουν συντάξεις
στον ΕΦΚΑ γιατί δεν έχει
ετοιμασθεί ακόμα το λογισμικό!
= Δύο χρόνια μετά την ψήφιση
του νόμου Κατρούγκαλου

óåë. 13

Νέα αρχή
κάνει ο
Καραμανλής!
óåë. 4

Κόλλησε στο 20,7% – 20,8%
η ανεργία στη χώρα μας!

= Οι τρεις περιφέρειες με τους
περισσότερους ανέργους

óåë. 13

Ο Τραμπ άνοιξε
τον ασκό του Αιόλου
στην περιοχή
= Ο ρόλος του Ισραήλ και της Μόσχας

στην κρίση με το Ιράν και οι επιπτώσεις
για την Ελλάδα
óåë. 6

Ιστορικές και πολιτισμικές
ανακρίβειες από αμαθή άτομα
ή φορείς γειτονικών χωρών
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

