Σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους

ÓÅË. 6

Τα είπαν χύμα στον Τσακαλώτο

ÓÅË. 10

Αν φύγει το ΔΝΤ, να πάρει μαζί του και
Με... προσύμφωνο θα πάρουν το ok
για ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση τα Σκόπια! τις μειώσεις σε συντάξεις και αφορολόγητο

= Που δεν θα περάσει από τη Βουλή, για να μην υπάρξει στην ψηφοφορία κανένα ατύχημα...

= Ζητούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζοντας ότι ήταν δική του απαίτηση
= Μπαίνει φόρος στον ηλεκτρονικό τζόγο – Καιρός ήταν...
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Καθαρή έξοδος με θηλιά 5,2% πλεονάσματα φόρων...
= Από πού θα προκύψουν; Από... ζήτουλες που μας κατάντησαν ΟΛΟΙ οι πολιτικοί, χθεσινοί και σημερινοί, θα γίνουμε Γη της Επαγγελίας;

Η

εικόνα που σχηματίζεται από όσα κουβεν- συνταξιούχους με το καλημέρα του 2019: Η
τιάζουν πίσω από τις κλειστές πόρτες των περικοπή των ήδη καταληστευμένων συντάδιαπραγματεύσεων για το... τέλος των
ξεων, συν τον λογαριασμό που θα έρΜνημονίων, με τις ακριβές δεσμεύ- ÈÁÑÑÁËÅÁ θει σε όλους τους φορολογουμένους
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
σεις που έχουν επιβάλει οι δανειστές
με τη μείωση του αφορολογήτου. Απώμέχρι το 2060, είναι ότι το αντίτιμο
λειες που θα βουλιάξουν ακόμη πετης καθαρής εξόδου θα είναι πάρα πολύ τσου- ρισσότερο το εισόδημα της μεγάλης πλειονόχτερό, οδυνηρό για τη χώρα και τους πολίτες. τητας του ελληνικού λαού, με την επιβίωση να
Μια πρώτη, πολύ πικρή γεύση περιμένει τους γίνεται πλέον εφιαλτική. Θριαμβολογεί η κυ-

Δεν είναι μόνο η Τουρκία και τα Σκόπια...

Υπάρχει και η Ελλάδα,
κύριοι σύμμαχοι και εταίροι,
και δεν είναι ο... παραγιός!
= Αυτό το μήνυμα πρέπει να τους στείλει
ενωμένη όλη η πολιτική ηγεσία

ους έχουμε καλομάθει τους συμμάχους μας, με πρώΤ
το το μεγάλο αφεντικό, τους Αμερικανούς, με τη στάση μας να συνοψίζεται στο: «Θα κάνουμε ό,τι θέλετε,
θα γίνουμε χαλί να μας πατήσετε». Δυστυχώς, διαχρονικά, σε όλους τους κυβερνήτες μας απλώς δίνανε κάποια χάντρα, δυο καλά λόγια, για να έχουν να πουν κάτι στο... πόπολο.
Καλομάθαμε, όμως, και τους ευρωπαίους εταίρους
μας από τη στιγμή που μπήκαμε στο κλαμπ και γίναμε
μπατζανάκηδες. Και μάλιστα πανηγυρίσαμε, έχοντας
στο μυαλό ότι τώρα θα τρώμε με χρυσά κουτάλια...
Κακά τα ψέματα, βέβαια. Το «οικόπεδο Ελλάδα» είναι φάτσα σε όλες τις καυτές περιοχές, όπου οι δύο με-

Πολύ θολό το τοπίο
της «καθαρής εξόδου»
= Μετά και τη ματαίωση της έκδοσης
του πενταετούς ομολόγου
óåë. 11

«Χαστούκι» στους πολιτικούς!

= Τους απορρίπτουν οι πολίτες σε ποσοστό 71%
και προτιμούν επιχειρηματίες για κυβερνήτες

óåë. 9

Στα ασφαλιστικά ταμεία

Αυξάνονται οι οφειλές και οι οφειλέτες

= 288.883 ελεύθεροι επαγγελματίες
και αγρότες είναι χωρίς ασφάλιση

Ψαλίδι 35% στις συντάξεις
200.000 ασφαλισμένων

óåë. 11

ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Το «Μακεδονικό»…
Όταν λέγαμε ότι οι Σκοπιανοί Σλάβοι
είναι αμετανόητοι και στόχος τους είναι να κλέψουν τον όρο «Μακεδονία»,
τα κυβερνητικά φερέφωνα μας αποÃñÜöåé ï
καλούσαν… «ακραίους εθνικιστές»!
ÃÅÙÑÃÉÏÓ
Ήμασταν βέβαιοι ότι Ζάεφ και Τσίπρας
ËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
έπαιζαν ένα κακόγουστο θέατρο και
στην ουσία δεν επρόκειτο να αλλάξει
οτιδήποτε από το Σύνταγμα των Σκοπίων. Διότι μοναδική τους επιδίωξη ήταν η ονομασία. Τώρα οι Σκοπιανοί πέταξαν τη μάσκα του «καλοπροαίρετου διαπραγματευτή» και το είπαν ορθά – κοφτά: «Εμείς
θέλουμε να λεγόμαστε ‘‘Μακεδόνες’’ και μόνο…»!
Κι έμειναν ο Τσίπρας με τον Κοτζιά, που είναι πρόθυμοι να πουλήσουν τον όρο «Μακεδονία» κάτω από
τις πιέσεις Γερμανών και Αμερικανών. Έβλεπαν την
αντίδραση της κοινωνίας, αλλά αδιαφορούσαν. Και η
Νέα Δημοκρατία, όμως, κάτω από τις ίδιες πιέσεις
των ξένων πατρώνων, σιωπηρά είχε αποδεχθεί τον
συμβιβασμό για «Βόρεια» ή «Άνω Μακεδονία».

ó. 13
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να κάνεις υπολογισμούς, που στον τελικό λογαριασμό, όταν θα έχεις το τι πλήρωσες και τι
εισέπραξες, σε μεγάλο ποσοστό δεν θα επαληθευθούν και το Ταμείο θα είναι μείον. Και
όχι απλώς μείον. Θα έχει και θύματα. Και τα
θύματα θα είναι άνθρωποι, που είναι η κύρια
προϋπόθεση για να υπάρξουν οι αριθμοί. Και
αυτό ισχύει διαχρονικά. Έχει μείνει στην ΙστοÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Ευρωεκλογές, βουλευτικές, δημοτικές και περιφερειακές

ΤΕΤΡΑΠΛΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
τον Μαιο στο τραπεζι
Αποχαιρέτα
την Κυριακή...

= Ποια είναι τα χαρτιά του Τσίπρα, που θεωρεί ότι θα είναι και πάλι ο νικητής
= Πιστεύει ότι θα έχουν καταλαγιάσει οι αντιδράσεις για τη μείωση των συντάξεων

και τη συμφωνία για το Σκοπιανό – Οι κινήσεις στο εσωτερικό μέτωπο

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

Η Ιταλία σκοτείνιασε την ατμόσφαιρα

βέρνηση ότι από του χρόνου και μέχρι το 2022
θα έχουμε όχι απλώς πλεονάσματα αλλά υπερπλεονάσματα – από 866 εκατ. που είναι ο στόχος θα πάει στα 3,5 δισ. ευρώ (5,2% του ΑΕΠ).
Και άρχισε από τώρα τη... μοιρασιά! Εκλογές
έρχονται, η συνήθης τακτική επαναλαμβάνεται... Αυτό που ξεχνούν, όμως, οι οικονομικοί
εγκέφαλοι της κυβέρνησης είναι ότι δεν έχει
κανένα κόστος το να προσθέτεις αριθμούς και

ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 10

181.273 δάνεια πουλάει η Eurobank, αξίας 2 δισ. ευρώ, από τα οποία οι τόκοι είναι 935 εκατ.!

«Κουρεύουν» οι τράπεζες από 50% έως 80%
δάνεια καταναλωτικά, στεγαστικά και κάρτες!
Ε

πιτέλους, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, οι τράπεζες δρομολόγησαν
τη διαπραγμάτευση με δανειολήπτες
που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στον
νόμο Κατσέλη, προκειμένου να βρεθεί μια
εξωδικαστική λύση και να αποφύγουν τα δικαστήρια.
Και ήδη έχουν γίνει συζητήσεις με τους
πρώτους 5.000 οφειλέτες, στους οποίους οι
τράπεζες έχουν προτείνει μεγάλο «κούρεμα» της οφειλής τους.
Σύμφωνα με πολύ καλές πηγές, το «κούρεμα» που προτείνουν οι τράπεζες φθάνει
στο 80% της οφειλής από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες και στο 50% για
οφειλή από στεγαστικά δάνεια, με βάση την
εισοδηματική ικανότητα του δανειολήπτη.
Όλες αυτές οι γενναίες προσφορές τελούν υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα είναι συνεπής στη ρύθμιση που θα
συμφωνηθεί. Και ήδη υπάρχει θετική ανταπόκριση, με βάση τις επαφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα.

Διαβάστε ακόμα στο «Π»
Ξεπουλάει η Eurobank
Δεύτερο πακέτο βγάζει στο σφυρί η
Eurobank. Μετά το «Eclipse», με
«κόκκινα» δάνεια συνολικής αξίας
2,8 δισ. ευρώ, που πήρε η Intrum,
σειρά παίρνει το χαρτοφυλάκιο «Zenith» με 181.273 δάνεια, συνολικής

αξίας 2 δισ. ευρώ, από τα οποία το
ονομαστικό κεφάλαιο είναι 1,1 δισ.
ευρώ και οι τόκοι ανέρχονται σε 935
εκατ. ευρώ! Δάνεια τα οποία χρωστάνε 131.315 άτομα, με τον μέσο
όρο της οφειλής να είναι μόλις 6.000
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

40.000 πλειστηριασμοί ακινήτων θα γίνουν το 2019!
= Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα βγουν στο σφυρί 11.050 ακίνητα
= Αγοράζουν οι τράπεζες τα ακίνητα που πουλάνε γιατί δεν υπάρχουν αγοραστές!

Φ

στημάτων τις Κυριακές και επεκτάθηκε το
2017.
Η πλήρης απελευθέρωση της κυριακάτικης λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων περιλαμβανόταν στην εργαλειοθήκη ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ, με το... δόλωμα ότι
θα δημιουργούνταν από 18.000 έως 30.000
θέσεις εργασίας στο λιανεμπόριο και ο τζίρος
του κλάδου θα αυξανόταν κατά 2,5 δισ. ευρώ. Αυτή η επέκταση δεν έγινε ποτέ, τώρα
όμως ξαναμπαίνει στο τραπέζι.
Σε έρευνα που έγινε στην Ολλανδία το
2016, στους δήμους στους οποίους επιτρεπόταν το άνοιγμα τις Κυριακές τα έσοδα των
λιανεμπόρων αυξήθηκαν πάνω από 30%, στη
δε Φινλανδία τα εμπορικά καταστήματα σε
ποσοστό 46% αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων τους και στη Γερμανία αυξήθηκε
η απασχόληση κατά 3% με 4%.
Περιορισμοί στη λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων τις Κυριακές ισχύουν στις 14
από τις 28 χώρες-μέλη της ΕΕ, ήτοι σε Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Γερμανία,
Ισπανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιάστηκε στα πράσα…

Έρχεται θύελλα

ωτιά έχουν πάρει οι πλειστηριασμοί
που κάνουν οι τράπεζες για την πώληση (ρευστοποίηση επί το... ευγενικότερον) των ακινήτων που έχουν δεσμεύσει
ως εγγύηση για δάνεια που έχουν χορηγήσει.
Μόνο που δεν φαίνεται να υπάρχουν
ενδιαφερόμενοι. Απόδειξη, το ότι από
τα 2.270 ακίνητα που βγήκαν συνολικά
σε εκποίηση μόλις για τα 195 υπήρξαν
αγοραστές, οι τράπεζες πήραν τα 1.112

έλος η αργία της Κυριακής. Και μάλιστα
Τ
οριστικά. Το ξήλωμα είχε αρχίσει από το
2013 με τη λειτουργία των εμπορικών κατα-

και για τα υπόλοιπα 963 δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον! Παρά ταύτα, δεν μπαίνει φρένο στους πλειστηριασμούς. Τον
Ιανουάριο έγιναν 48, τον Φεβρουάριο...
πέταξαν στους 229, τον Μάρτιο στους
936 και τον Απρίλιο στους 1.029. Παραμένει, όμως, το ερώτημα πόσοι από
τους πλειστηριασμούς αυτούς... ευδοκιμούν, αφού από τα στοιχεία προκύπτει
ότι το 50% των ακινήτων το έχουν αγοράσει οι τράπεζες. Μπροστά σε αυτή

την... αποτυχία, οι «θεσμοί»... θύμωσαν
και επέβαλαν τη... συμμόρφωση των τραπεζών με τις δεσμεύσεις της τρίτης αξιολόγησης για 18.000 πλειστηριασμούς
μέσα στο 2018.
Και ήδη έχει προγραμματιστεί από τις
τράπεζες να έχουν ολοκληρωθεί έως το
τέλος Ιουνίου (λήξη του πρώτου εξαμήνου) 11.050. Και από το 2019 και μετά,
η δέσμευση είναι να γίνουν 40.000 πλειστηριασμοί ακινήτων!

Κλειστή αγορά τεσσεράμισι καναλιών ή ένας ακόμη παίκτης;

Έφυγε πικραμένη Εκλογές σε θολό ασφαλιστικό τοπίο για τον ΕΔΟΕΑΠ Σχέδιο ανάκαμψης του
Στην τελική ευθεία για το ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ ΑΝΤ1 θέλει ο Θ. Κυριακού
η Μάνια

Άλλα λέει μέσα
και άλλα έξω
ο Μητσοτάκης
Ανοχύρωτη πόλη
έχει γίνει η χώρα

= Καταγγέλλει ο Κυριάκος

óåë. 8

Προέχει η απλή αναλογική,
δηλώνει ο Σκουρλέτης

= Προέχει η κυβερνησιμότητα
των δήμων, απαντά ο Πατούλης

óåë. 8

Καμία περικοπή συντάξεων
με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ôïõ ΑΛ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ óåë. 8

Ο Τραμπ επέλεξε
τη Σούδα για ασφάλεια
óåë. 2

Σιωπητήριο επεβλήθη
στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ!

óåë. 2

Θέλουμε ή όχι λύση
του «Μακεδονικού»;
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

