
ο Μητσοτακης!

Δ
εν έχει τελειωμό η πώληση από τις τρά-
πεζες «κόκκινων» δανείων (παντός εί-
δους) για ψίχουλα και το μόνιμο ερώ-

τημα που θέτει το «ΠΑΡΟΝ» είναι γιατί δεν
καλούν όλους εκείνους που έχουν πάρει δά-
νεια, με τη συναίνεση των διοικήσεων των
τραπεζών, να τα πληρώσουν στην τιμή στην
οποία τα δίνουν στα funds, που θα πέσουν
σαν τα κοράκια στους δανειολήπτες για να
τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν... Μό-
νιμα απροστάτευτος είναι ο δανειολήπτης, με
τις τράπεζες να μην κάνουν το αυτονόητο,
αυτό που ζητάει ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας από τους ξένους δανειστές, «κού-
ρεμα» του χρέους και πληρωμή του υπολοί-
που σε μακροχρόνιες δόσεις. 
Μέχρι στιγμής, δεν έχει πάρει θέση η κυ-

βέρνηση. Ο αντιπρόεδρός της Γιάννης Δρα-
γασάκης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπά-
γονται οι τράπεζες, με τη γνωστή ευαισθησία
που τον διακρίνει απέναντι στους αδύναμους,

Διώχνει Καραμανλή, Σαμαρά, Μεϊμαράκη και Ντόρα
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ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται από
τον Μάη του 1968, που συγκλόνισε
τη Γαλλία και οι κραδασμοί του έφτα-
σαν έξω από τα σύνορά της. Εκείνη η
εξέγερση των φοιτητών και των ερ-
γαζομένων στο Παρίσι και η γενική
απεργία έφεραν τότε την κυβέρνηση
στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Τι ήταν

αυτό το γιγαντιαίο λαϊκό κύμα οργής που ξέσπασε το
1968; Πολλά ειπώθηκαν για μια ευρύτερη τάση ανα-
τροπών εξουσιαστικών ρόλων και δομών. Η εξέγερ-
ση συνδέθηκε με κοινωνικά, εργασιακά και συνδι-
καλιστικά αιτήματα αλλά και με το αντιιμπεριαλιστικό
ρεύμα της εποχής. Κάτω από το πέπλο αυτής της δια-
μαρτυρίας εκφράσθηκε ποικίλη γκάμα προβλημάτων,
όπως ο πόλεμος στο Βιετνάμ, οι φυλετικές διακρί-
σεις, οι φοιτητικές διεκδικήσεις κ.ά. Παράλληλα, όμως,
εκφράσθηκε και μια αμφισβήτηση της κομμουνιστι-
κής «ορθοδοξίας», που συνδέθηκε –έστω έμμεσα–
και με την αιματοβαμμένη «Άνοιξη της Πράγας».
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Μάηδες…
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Στοπ στις συμβάσεις του «Αθήνα 9,84»

Δεσμά για πολλά χρόνια!

ÄéáâÜóôå óôéò

Τζόνι Καλημέρης, 
ο άνθρωπος-τηλεόραση

Στα κάγκελα 
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ζητούν έκτακτη σύγκληση της ΚΟ

Στο «κόκκινο» όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, μεγάλοι και μικροί...

Ôïõ  ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

Δίκαιες οι αντιδράσεις των Ελλήνων
για ονομασία της ΠΓΔΜ με αναφορά

στην εξέγερση του Ίλιντεν

Πολύ χρήσιμη ήταν η πολύωρη συζήτηση
την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή, με τον

καθένα από τους πολιτικούς αρχηγούς να λέ-
ει το ποίημά του. Για την επόμενη μέ-
ρα της πατρίδας και του ελληνικού
λαού, όμως, μετά από εννιά χρόνια
στα κάτεργα, δεν φάνηκε ίχνος φω-
τός. Τι είδους μέρα θα ξημερώσει για την 
ελληνική οικογένεια, τον εργαζόμενο, τον συ -
νταξιούχο, τον άνεργο, τον μικρομεσαίο μα-
γαζάτορα; Ποιο αύριο περιμένει τον τόπο μας

μετά το τέλος των Μνημονίων υποταγής; 
Καμία χαραμάδα προσέγγισης δεν φάνηκε.

Μονόλογοι ακούστηκαν μόνο, με την κυβέρ-
νηση να λέει ότι τα έκανε όλα καλά
και ότι για όλα φταίει η αντιπολίτευ-
ση και βασικά τα κόμματα που κυ-
βέρνησαν μέχρι τώρα, γιατί αυτά άνοι-

ξαν την πόρτα στους δεσμοφύλακες, αφήνοντας
τη χώρα ανοχύρωτη. 

Ένα βήμα πριν από το ΤΥΠΙΚΟ τέλος των
Μνημονίων, ο μεν πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-

πρας επανέλαβε τα περί «καθαρής εξόδου»
χωρίς να πει τίποτε το συγκεκριμένο για το
πώς θα αλλάξει προς το καλύτερο η ζωή των
Ελλήνων, πώς θα τελειώσουν τα βάσανα των
νοικοκυριών και θα μπούμε στην κανονικό-
τητα, όπως οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για το πώς θα σταματήσουν οι Έλλη-
νες να είναι πολίτες τρίτης και τέταρτης κα-
τηγορίας και η Ελλάδα θα βγει από το... σω-
φρονιστήριο. Λέξη δεν είπε, όμως, και ο πρόεδρος
της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης για το ποια εί-

ναι η ατζέντα του, ο «οδικός χάρτης» με τον
οποίο θα βαδίσει η χώρα μετά την... αποφυ-
λάκισή της. Για το ποια θα είναι η πορεία της
και προς ποιον στόχο. Για το τι θα αλλάξει στη
ζωή των Ελλήνων και σε ποιον χρονικό ορί-
ζοντα. Το μόνο για το οποίο... δεσμεύθηκε ήταν
ότι αυτοί θα τα κάνουν καλύτερα, ξεχνώντας
ότι δική τους κυβέρνηση παρέδωσε τα κλειδιά
στους «θεσμούς», στον κάθε Τόμσεν, για να
κάνει το αφεντικό. Αν έχεις, Κυριάκο, συγκε-
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Πληρώνουν οι δήμοι
για αναμεταδότες;

Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα 

= Από το 2019 η μείωση του αφορολογήτου, συν τις περικοπές στις συντάξεις
= Κατάργηση του ΕΚΑΣ και του χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

óελ . 10 και 16

Η διατροφή των μαθητών
για καλή απόδοση  
στις εξετάσεις

=Σε ανοιχτή γραμμή με Διαμαντοπούλου, Χρυσοχοΐδη και Βενιζέλο
=Η Novartis «ξηλώνει» τον Άδωνη από αντιπρόεδρο

= «Με κομμένες τις συντάξεις, είμαστε
χαμένοι από χέρι στις εκλογές», λένε

ÓÅË. 7
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Με ζημία άνω του 1,5 εκατ. ευρώ η ΕΣΗΕΑ!

Έκοψε 
τους εξοπλισμούς 

στην Τουρκία 
η Αμερική

Για 110 εκατ. ευρώ πούλησε η Εθνική 
δάνεια ύψους 5,2 δισ. ευρώ! 

Το σημαντικότερο εύρημα της δημο-
σκόπησης που έκανε η γνωστή από

χρόνια εταιρεία Alco δεν είναι ότι έχει
μικρύνει η διαφορά στο 4,7% μεταξύ της
ΝΔ, που προηγείται, και του ΣΥΡΙΖΑ, αλ-
λά η κατάρρευση της δημοτικότητας όλων
των πολιτικών αρχηγών που μετέχουν
στη σημερινή Βουλή, από τον Αλέξη Τσί-
πρα μέχρι τον Βασίλη Λεβέντη. Κάτι που
δεν έχει προηγούμενο στην πολιτική ιστο-
ρία του τόπου μας. 
Το δεύτερο είναι ότι όλα τα «μικρά»

κόμματα, ιδιαίτερα εκείνα που κινού νται
στον χώρο της Αριστεράς, είναι πολύ κά-
τω από το 2%, μέχρι το 1%. 
Το τρίτο ότι τα δύο κυρίαρχα κόμμα-

τα –ο ΣΥΡΙΖΑ, που κυβερνά, και η ΝΔ,

που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση–
κινούνται από το 17,3% μέχρι το 22%! 
Το τέταρτο ότι τίποτε το νέο δεν φαί-

νεται στον ορίζοντα. 
Και το πέμπτο ότι το 35,6% απορρί-

πτει όλο το σημερινό πολιτικό σύστημα
(άλλο κόμμα, λευκό, αποχή και αναπο-
φάσιστοι). 

Απόρριψη όλων! 
Στην ερώτηση «Έχετε θετική ή αρνητι-
κή γνώμη για τους πολιτικούς αρχηγούς;»
οι απαντήσεις ήταν: 
= Τσίπρας: αρνητική 55%, θετική 25%, 
= Μητσοτάκης: 59% και 28% 

αντίστοιχα, 
= Μιχαλολιάκος: 84% και 7%, 

= Γεννηματά: 59% και 22%, 
= Κουτσούμπας: 63% και 21%, 
= Θεοδωράκης: 66% και 18%, 
= Καμμένος: 72% και 12% και 
= Λεβέντης: 72% και 13%. 

Τι ψηφίζουν…
Ως προς την πρόθεση ψήφου, η Alco 
δίνει:
ΣΥΡΙΖΑ 17,3%, ΝΔ 22%, Χρυσή Αυ-

γή 6%, Κίνημα Αλλαγής 5,5%, ΚΚΕ
5,1%, ΑΝΕΛ 1,5%, Ένωση Κεντρώων
2%, ΛΑΕ 1,8%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,1%, Ελ-
ληνική Λύση (Βελόπουλος) 1,1%, Μέ-
ΡΑ 25 (Βαρουφάκης) 1%, άλλο κόμμα
4,4%, λευκό 4,3%, αποχή 10,2% και
αναποφάσιστοι 16,7%.

Μετά την... αποφυλάκισή μας,
ποια μέρα μάς περιμένει, 

κύριε Μοσκοβισί; ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΕΦΑΛΙΑ 

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Πώς πέσαμε στην 
παγίδα του «Ίλιντεν»

= Χωρίς τη βούλα της Ελλάδας, τα Σκόπια        
δεν μπαίνουν στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ 

Ψυχρολουσία στο Eurogroup

Όλοι ενωμένοι σαν μια γροθιά –
Είμαστε όλοι πατριώτες

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Παραδίδει σε funds 200.000 δανειολήπτες 

= Συνεχίζουν οι τράπεζες να μην προσφέρουν στον δανειολήπτη τη δυνατότητα να πληρώσει
την οφειλή του στην τιμή που τη δίνουν στα... κοράκια, με την ανοχή της κυβέρνησης 

«ΗΕλλάδα έπραξε το καθήκον της. Τώρα είναι ζω-
τικής σημασίας όλοι οι άλλοι εταίροι να πρά-

ξουν το δικό τους», επισημαίνει ο Επίτροπος Οικο-
νομικών Υποθέσεων της ΕΕ Πιερ Μοσκοβισί στη
συνέντευξή του στο «Βήμα» στον καλό συνάδελφο
Ζώη Τσώλη. 
Σωστά το λέτε, κύριε Μοσκοβισί, όμως αυτονόη-

το είναι το ερώτημα: Αν δεν κάνουν το καθήκον τους
οι... συνεταίροι μας, εμείς οι Έλληνες τι κάνουμε; Μό-
νιμα στη στρούγκα θα είμαστε; Και κάτι ακόμη, κύ-
ριε Επίτροπε. Εξηγήστε μας ποιο είναι αυτό το κα-
θήκον τους. Τι συγκεκριμένα έχουν υποχρέωση να
πράξουν για τη χώρα μας; Και ένα ακόμη ερώτημα
– σας κουράζω, αλλά είναι ανάγκη να ξέρουμε εμείς
που δέκα χρόνια τώρα είμαστε... κατάδικοι: Ποια θα
είναι η μέρα που θα ξημερώσει με την... αποφυλά-
κισή μας; Μάθαμε το μάθημα που μας διδάξατε; 
Ρωτάμε, κύριε Επίτροπε, γιατί βάλατε μια προ-

Στην κόψη του ξυραφιού ο ΕΔΟΕΑΠ και η... επικούρηση

Κέρδισε πόντους
η Φώφη στη Βουλή
= Όμως το Κίνημα Αλλαγής
κινδυνεύει να χάσει την 
κρίσιμη τρίτη θέση óåë. 12
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Ισχυρό πλήγμα για την Τουρκία αποτελεί η από-
φαση της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ
να παγώσουν μέχρι νεωτέρας οι πωλήσεις
όπλων (ή άλλου αμυντικού εξοπλισμού) προς
τη γειτονική χώρα. Πλήγμα που δεν έχει να κά-
νει μόνο με την αμυντική θωράκιση αλλά και
με το διεθνές γόητρό της. Η απόφαση αυτή έχει
αναμφίβολα αντανάκλαση και στη χώρα μας
και κρίνεται άκρως θετική, καθώς θα λειτουρ-
γήσει ως «ανάχωμα» στην προκλητικότητα του
Ταγίπ Ερντογάν. 
Υπενθυμίζεται ότι στις επαφές που είχε πρό-

σφατα στις ΗΠΑ με αμερικανούς αξιωματού-
χους ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς επι-
σήμανε, μεταξύ άλλων, ότι τα όπλα που πωλούν
στην Τουρκία μπορεί στο μέλλον να χρησιμο-
ποιηθούν σε βάρος της Ελλάδας. Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις διπλωματικών παραγόντων, με
την απόφασή τους αυτή οι ΗΠΑ δεν θέλουν
απλώς και μόνο να στριμώξουν τον Ερντογάν
και να τον υποχρεώσουν να περιορίσει τις…
επεκτατικές βλέψεις του στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Υποδηλώνουν και την ανησυχία τους για

Μαξιλάρι 
η πιστωτική 

γραμμή!

ÓÅË. 13
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Σε κρίσιμη καμπή η διαδικασία

=Μας δουλεύουν για 
το «erga omnes» και το Σύνταγμα

= Πονοκέφαλος για τον Τσίπρα 
ο Καμμένος

Μίκης: Όχι παράδοση του ονόματος «Μακεδονία»

Φαρμάκι οι φόροι και οι εισφορές!
= Χωρίς ασφάλιση 300.000 ελεύθεροι
επαγγελματίες και αγρότες óåë. 15

Κόμμα στήνει 
στην Ελλάδα 
ο Μακρόν για 
τις ευρωεκλογές 
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Ποιον βάζει επικεφαλής

= Και να κρατηθούν στη ζωή χιλιάδες επιχειρήσεις

óåë. 6

óåë. 3

Μπόνους για να λειτουργήσει 
ο εξωδικαστικός μηχανισμός

77.492 συντάξεις στο περίμενε…
= Και 284.597 υποθέσεις εκκρεμούν… óåë. 15

= Οι «θεσμοί» απαιτούν να τους δοθεί ασυλία,
για να κλέβουν τον δανειολήπτη 

Εκεί φτάσαμε! Οι ξένοι να έχουν το ακαταδίωκτο για όποια παρανο-
μία διαπράξουν στην ελληνική επικράτεια και ο Έλληνας να διώκεται
ακόμη κι αν άρπαξε ένα ψωμί...
Νομική ασυλία απαιτούν οι «θεσμοί» να έχουν τα περιβόητα κορά-

κια – funds, που παίρνουν για ψίχουλα πακέτα «κόκκινων» δανείων
(επιχειρηματικά, καταναλωτικά και κάρτες) ύψους κάποιων δισεκατομ-
μυρίων ευρώ. 
Ο μόνος τελικά που όχι μόνο δεν έχει ασυλία από τα κάθε λογής αρ-

πακτικά αλλά, αντίθετα, είναι και στο έλεός τους είναι ο έλληνας πολί-
της, ο οποίος βούλιαξε όχι με δική του ευθύνη αλλά από τη θύελλα της
οικονομικής κρίσης, που σάρωσε τα πάντα. 
Τα funds, από τη στιγμή που θα έχουν ασυλία, θα χορεύουν στο τα-

ψί τους δανειολήπτες, προσπαθώντας να τους πάρουν μέχρι και την τε-
λευταία δεκάρα. Με την άδεια της... αριστερής κυβέρνησης. 

Ασύδοτα και τα funds!


