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Η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα στο υπουργείο του Πιερρακάκη

Μέχρι τώρα ο αγώνας ήταν πώς θα αυξη-
θεί ο τουρισμός μας, που φέρνει ζεστό

χρήμα και δημιουργεί στους πέντε μήνες -
Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σε-
πτέμβριος- δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Ξαφνικά βγήκαν τώρα κάποιες φωνές, και
συγκεκριμένα ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), που στην

ετήσια έκθεσή του, που δόθηκε στη δημοσιό-
τητα, ανησυχεί γιατί η Ελλάδα είναι η 6η πιο
εξαρτημένη οικονομία μεταξύ των 35 κρα-
τών-μελών.  Ο μέσος όρος για τη συμβολή
στο ΑΕΠ των χωρών του ΟΟΣΑ βρίσκεται στο
4,2% και για την απασχόληση στο 6,9%. 
Τα νούμερα που καταγράφει η Ελλάδα για

την οικονομική δραστηριότητα του τουρισμού

αντιστοιχούν στο 6,3% του ΑΕΠ και η απα-
σχόληση αντιστοιχεί στο 9,96% της συνολι-
κής απασχόλησης στην Ελλάδα.
Ενοχλούνται δηλαδή οι εγκέφαλοι του ΟΟ-

ΣΑ από την αύξηση του τουρισμού που φέρ-
νει χρήμα, καθώς αυξάνεται η απασχόληση
και μειώνεται η ανεργία - αυτοί έβαλαν πλε-
ρέζες, αντί να κάνουν το αυτονόητο, να βγουν

στα μπαλκόνια και να συγχαρούν τους έλ-
ληνες για αυτήν την επιτυχία, που τονώνει
την οικονομία και οδηγεί στην απελευθέρω-
ση από τη θηλιά των Μνημονίων. 
Δηλαδή τι ζητάτε, κύριοι του ΟΟΣΑ; Να βγει

η Ελλάδα, οι έλληνες, στους δρόμους και να
διώξουμε τους τουρίστες, να τους πετάξουμε
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Λύση σωτηρίας για την πρώτη κατοικία

Με στόχο να ισχύσει η, σαφέστατα, πιο βελτιωμένη ρύθ-
μιση των οφειλών προς την Εφορία από τις αρχές Σε-

πτεμβρίου, βρίσκεται επί ποδός η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων, με επικεφαλής τον διοικητή της, Γιώργο Πιτσιλή,
ώστε από την παλιά ρύθμιση οι οφειλέτες να ενταχθούν στη
νέα, την οποία ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι όροι
είναι λιγότερο επαχθείς, υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση ηλε-
κτρονικά στον ιστότοπο www.aade.gr. 
Το επιτόκιο από 5% μειώνεται στο 3% και η ελάχιστη δό-

ση από 30 ευρώ κατεβαίνει στα 20 ευρώ. Επίσης, όσο λιγό-
τερες είναι οι δόσεις τόσο μεγαλύτερο είναι το «κούρεμα»
των προσαυξήσεων. Συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις απο-
φασίσουν να πληρώσουν την οφειλή τους:

=Αν την πληρώσουν εφάπαξ κερδίζουν πλήρη απαλλα-

Χρήματα για τους άνεργους δημοσιογράφους σε ΔΟΛ – Πήγασο

- Την ώρα που οι Τράπεζες πουλάνε σε funds («γύπες») στο 4% με 5% με το ΟΚ των αφεντικών...
- Αν δεν δοθεί ασυλία, δεν υπογράφουν τα διευθυντικά στελέχη των Τραπεζών καμία ρύθμιση 
που μειώνει τις καταγεγραμμένες απαιτήσεις των Τραπεζών 

Άλλος ένας Δεκαπενταύγουστος ήταν και πέρασε…
Και τώρα τι κάνουμε;
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ   ..................................... Σελ. 4

Ποντοπόρος ναυτιλία
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ   ............................................... Σελ. 5

Δεκαπενταύγουστος: Ξαναζωντάνεμα της ελληνικής
επαρχίας – Η σημασία του για την εθνική συνοχή
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  .................................. Σελ. 6

Απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές σκεφτόμαστε
συνολικά και δρούμε τοπικά
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ  ........................................ Σελ.7

Στον ρυθμό του Brexit
Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ   ...................................... Σελ. 8

Το ΕΣΡ 
θα αποφασίσει
για την άδεια
στον Μαρινάκη

Αντίστοιχο ποσό με το
2017 δήλωσαν οι φορο-

λογούμενοι και για το
2018, όπως προκύπτει από
τις φορολογικές τους δη-
λώσεις.
Συγκεκριμένα, εμφάνισαν ει-

σοδήματα 74 δισ. ευρώ, έναν-
τι 73,6 δισ. ευρώ που είχαν δη-
λώσει το 2017. 
Το άθροισμα των αποδοχών

των μισθωτών και των συνταξι-
ούχων είναι πάνω από 60 δισ.
ευρώ, των δε αυτοαπασχολού-
μενων μόλις 3,3 δισ. ευρώ, που

αποτελεί νέο χαμηλό... ρεκόρ
δεκαετίας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι οι εισπράξεις από τα ενοίκια
είναι 6 με 6,5 δισ. ευρώ. 
Οι φόροι που βεβαιώθηκαν

σε 3,06 εκατομμύρια φυσικά
πρόσωπα ανέρχονται σε 3,5 δισ.
ευρώ. Το 2009 που άρχισε η οι-

κονομική κρίση το σύνολο των
εισοδημάτων που είχαν δηλω-
θεί ήταν 98,06 δισ. ευρώ από
τα οποία τα 74,3 δισ. ευρώ ήταν
από μισθούς και συντάξεις. Το
2018 το σύνολο των δηλωθέν-
των εισοδημάτων είναι 74 δισ.
ευρώ, από τα οποία τα 60,5 δισ.

ευρώ από μισθούς και συντά-
ξεις.
Συμπέρασμα:Μέσα σε 10 χρό-
νια χάθηκαν εισοδήματα 24,06
δισ. ευρώ, τα δε εισοδήματα
από μισθούς και συντάξεις μει-
ώθηκαν κατά 13,8 δισ. ευρώ.

===

Οι φορολογικές δηλώσεις αποκαλύπτουν 

Μέσα σε 10 χρόνια χάθηκαν 
εισοδήματα 24,06 δισ. ευρώ! 

ο-
κό

Παραλογισμός με τα τηλεοπτικά δικαιώματα

20 «κοράκια» έτοιμα 
να πέσουν πάνω στα 
«κόκκινα» δάνεια! 

Τελεσίγραφο των «θεσμών» στην κυβέρνηση

«Τρέχουν» για τη νέα, πιο ελκυστική 
ρύθμιση για τις οφειλές στην Εφορία

Φρένο στον τουρισμό θέλει να μας βάλει ο ΟΟΣΑ! 

των «κόκκινων» δανείων! 
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=Ανησυχεί γιατί η ελληνική οικονομία είναι πολύ εξαρτημένη από τον κλάδο του τουρισμού -
Δεν θέλουν να είναι η Ελλάδα οικονομικά ανεξάρτητη για να μας έχουν με τη θηλιά...

Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές 
στο στόχαστρο της ΔΕΗ

Δεν πρόκειται
να αυξηθεί 
το ρεύμα

Είναι πολλά τα λεφτά...
Τα «κόκκινα» δάνεια δεν είναι τίποτα πεντα-

ροδεκάρες, να αρπάξουμε κανένα χιλιάρικο, να
βγάλουμε τη μέρα... Και μόνο το γεγονός ότι το
συνολικό ύψος των «κόκκινων» δανείων είναι
κοντά στα 90 δισ. ευρώ εξηγεί γιατί έχει κατα-
φθάσει σμήνος από γύπες, κοράκια, όπως θέλει
ο καθένας να τα αποκαλέσει. 
Πίσω από τα περισσότερα «κόκκινα» δάνεια

βρίσκονται μεγάλης αξίας ακίνητα, ανά την Ελ-
λάδα, σε ειδυλλιακούς τόπους, π.χ. Μύκονο, Κρή-
τη, Κέρκυρα, και τα κέρδη των funds είναι πολ-
λά. Απόδειξη ότι μέχρι στιγμής έχουν ήδη
αδειοδοτηθεί στην Ελλάδα 20 εταιρείες διαχεί-
ρισης «κόκκινων» δανείων.
Ήδη ο Ούγκο Βέλεζ, γενικός διευθυντής του

ομίλου διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγ-
μάτων HipoGes Iberia, δηλώνει παρών! Επιση-
μαίνει ότι είναι πολλοί οι 20 διεκδικητές (servi-
cers τούς αποκαλεί), υπερβαίνουν τον αριθμό της
Ισπανίας που είναι μόνο 15, στη δε Πορτογαλία
είναι μόνο 6, και εκτιμά ότι «στην Ελλάδα η δια-
χείριση επικεντρώνεται στους λίγους mega-ser-
vicers που προέκυψαν ή ελέγχονται από τις τέσ-

=«Κούρεμα» των προσαυξήσεων 
και των τόκων από 75% έως 100%!

=3,358 δισ. ευρώ τα νέα ληξιπρόθεσμα 
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τα

Αλλάζουν ΔΣ και γενικούς 
διευθυντές στην ΕΡΤ

ΟΧΙ ΣΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» 

Λέξη Μητσοτάκη 
για τα πλεονάσματα 

στη συνάντηση με Μακρόν!

4ΣΕΛ. 8

4ΣΕΛ. 6

Πιέζουν τον Μιχαλολιάκο 
να παραδώσει τη ΧΑ

4ΣΕΛ. 6

4ΣΕΛ. 8

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

=Διαβεβαιώνουν πηγές που
πρόσκεινται στον αρμόδιο
υπουργό Κ. Χατζηδάκη

=Έχει ξεσπάσει άγριος πόλεμος

=Αντίθετα δήλωσε ότι η κυβέρνηση 
θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα

Υπόγειο φλερτ στελεχών
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ
=Στόχος της Φώφης 
να είναι ο τρίτος παίκτης

– Αποπληρωμή σε 24 με 25 χρόνια, επιτόκιο 2% και επιδότηση 40% με 50% από το κράτος
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=Οι μισθοί και οι συντάξεις μειώθηκαν κατά 13,8 δισ. ευρώ 

Ιδού το έργο 

των Μνημονίων...

Απαγορευτικό από το Βερολίνο…
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Τι θέλουν να αγοράσουν
στην Ελλάδα οι Γάλλοι

Φωτιές έχουν ανάψει 
οι «εισαγόμενοι» στην κυβέρνηση!

4ΣΕΛ. 7

Το πλαίσιο αντιμετώπισης 
της τουρκικής επιθετικότητας

Στα 3.725,11 ευρώ 
το καθαρά ανώτατο 
πλαφόν σύνταξης
=Όσες συντάξεις και αν

παίρνει κάποιος συνταξιούχος

Μείωση των
εισφορών
στόχος του
Βρούτση

4ΣΕΛ. 10

Ο Κασιδιάρης «παίζει» για διάδοχος

Πόσα παίρνουν 
δήμαρχοι 

και αντιδήμαρχοι 
Δεν βγάζουν καλό... μεροκάματο ούτε ο
δήμαρχος ούτε ο αντιδήμαρχος, όπως προ-
κύπτει από τη σχετική απόφαση...
Συγκεκριμένα η αντιμισθία των δημάρ-

χων είναι η εξής: 
= των δήμων με πληθυσμό άνω των

100.000 κατοίκων 4.275 ευρώ,
= των δήμων με πληθυσμό από 20.000

έως 100.000 κατοίκους 3.420 ευρώ και 
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