Με ελληνικό διαβατήριο...

Βάση στα Σκόπια

ÓÅË. 12

Ιδού τα έργα όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων

Βουλιάζουν
φτιάχνουν οι Αμερικανοί! στη φτώχεια
οι συνταξιούχοι
= Και εδώ παρόντες οι Σόρος...

ÓÅË. 11

=Κάτω από 500
ευρώ (μεικτά)
κύρια σύνταξη
για 1.158.000
=200 ευρώ
(και λιγότερα)
επικουρική σύνταξη
για 883.000
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Άουσβιτς και Νταχάου δεν είναι η λύση...
= Οι ροές των προσφύγων θα εκλείψουν αν σταματήσει η λεηλασία του πλούτου της γης τους,
ώστε να μπορούν να ζουν στον τόπο τους σαν άνθρωποι και να μην πνίγονται για ένα κομμάτι ψωμί

Σ

υνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες οι
χορτασμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το πώς και πού θα... τσουβαλιάζουν τους πρόσφυγες, σε ποια χώρα από τις οκτώ που θα
είναι εκεί, μεταξύ των οποίων και η
νίσει, παίρνοντας τα παιδιά των μεΕλλάδα, θα στήσουν στρατόπεδα, με ÈÁÑÑÁËÅÁ ταναστών – προσφύγων από το Μετην... εμπειρία που έχει η Γερμανία
ξικό που τόλμησαν να πατήσουν στο
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
από τα Άουσβιτς και τα Νταχάου,
αμερικανικό έδαφος για να τα βάπου αποδείχτηκαν πολύ... αποτελεσματικά. λει σε στρατόπεδο-παιδικό σταθμό... Και ευΚαι μόλις πριν από μία εβδομάδα ο μεγαλο- τυχώς ξεσηκώθηκε ο πλανήτης –ακόμη και
επιχειρηματίας Πρόεδρος της Αμερικής Ντό- η γυναίκα του– και αναγκάσθηκε να πάρει
ναλντ Τραμπ επιχείρησε να τα... εκσυγχρο- πίσω το έγκλημα που πήγαινε να διαπράξει...

Σε κίνδυνο φτώχειας
το 34,8% των Ελλήνων!
ν είναι δυνατόν... Κι όμως, συμβαίνει. Στην Ελλάδα, τη χώρα μας. Το 34,8% του πληθυσμού, ήτοι
Α
3.701.800 άτομα, βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοι-

νωνικού αποκλεισμού, έναντι 3.789.300 (35,6%) της
προηγούμενης χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των
Νοικοκυριών της ΕΛΣΤΑΤ. Το 2005 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 29,4%.
Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των
4.500 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 9.450 ευρώ για
νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών και ορίζεται στο 60% του
διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε 7.500
ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας σε 14.932 ευρώ.

Το δίλημμα του Μητσοτάκη
για το Σκοπιανό
Υπό… περιορισμό ο Κυριάκος
αν κερδίσει τις εκλογές…
óåë. 10

Πρόθυμους συμμάχους
αναζητεί το Μαξίμου
= Για να περάσει από τη Βουλή η συμφωνία
= Το άρθρο 13 απαιτεί ψήφιση με 180…

óåë. 12

Τα Σκόπια διαλύουν τους ΑΝΕΛ
= Απειλές κατά βουλευτών, παραιτήσεις και
αποχωρήσεις στελεχών σε όλη την Ελλάδα

óåë. 10

ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Η συμφωνία
Κακώς λένε όλοι ότι ο Τσίπρας δεν τηρεί τις υποσχέσεις του. Δηλαδή, μπορεί να μην τηρεί τις υποσχέσεις που
έδωσε στον ελληνικό λαό, αλλά τις
ÃñÜöåé ï
υποσχέσεις που έδωσε στη Γερμανία
ÃÅÙÑÃÉÏÓ
και στην Αμερική τις τήρησε όλες! ΥποËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
σχέθηκε ότι θα περάσει τα αντιλαϊκά
οικονομικά μέτρα και το έκανε. Υποσχέθηκε ότι θα δώσει τη μακεδονική ταυτότητα και
γλώσσα στους Σλάβους Σκοπιανούς και τήρησε στο
ακέραιο ό,τι ακριβώς δεσμεύτηκε απέναντι στους ξένους. Και σαν γνήσιος… «αριστερός», καμαρώνοντας στο ανεκδιήγητο «διάγγελμά» του, μας εξήγησε
ότι μπορεί να χάρισε τη μακεδονική ταυτότητα στο
γειτονικό κρατίδιο, αλλά τώρα θα υλοποιηθεί η… «ευρωατλαντική ολοκλήρωση», για την οποία κόπτονται
Βερολίνο και Ουάσινγκτον! Άλλωστε, είναι γνωστό
ότι κάθε ακραιφνής «αριστερός» με μαρξιστική συνείδηση στην πρώτη σειρά των υποχρεώσεών του θέτει τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ!

ó. 13
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Το χρέος, όπλο στα χέρια της Γερμανίας για να ελέγχει τα πάντα...

ΗΑΝΗΦΟΡΑ
συνεχιζεται
Μικρή
η ανάσα –
Μεγάλο
το κόστος

Στο σφυρί και 10.000
ακίνητα του Δημοσίου!

= Με σκληρή επιτροπεία – Παραμένει ως... μπαμπούλας το ΔΝΤ
= Αποκλείστηκε η έξοδος στις αγορές λόγω υψηλών επιτοκίων

Υποκύψαμε στον εκβιασμό των Σκοπίων

να ψηφίσει τη συμφωνία, ή με τους
Έλληνες, που του λένε ΟΧΙ;

ÄéáâÜóôå óôéò

Ελλάδα δεν θα γίνει το Άουσβιτς της... πολιτισμένης εποχής, για ανθρώπους των οποίων το... έγκλημα είναι ότι θέλουν να ζήσουν.
Και δεν φταίνε αυτοί που δεν μπορούν να
ζήσουν στην πατρίδα τους. Φταίνε οι Ευρωπαίοι / πολιτισμένοι κατακτητές, που ληστεύουν τον πλούτο της γης τους με όπλο

ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 8

= Με τους ξένους, που τον πιέζουν

ÄÁ 14

Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η Μέρκελ θα πιέσει την Ελλάδα –προφανώς, σε...
αντιπαροχή για τη σφραγίδα που έβαλε την
Πέμπτη, ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο– για να μετατραπεί σε ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων. Όχι απλώς
ελπίζουμε, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα θα το αρνηθεί. Η

Οι ανοιχτές πληγές
της Συμφωνίας των Πρεσπών
= Αναγνωρίσαμε «μακεδονική γλώσσα και εθνότητα» έναντι erga

Α

omnes ονομασίας και συνταγματικών αλλαγών

νοιχτές πληγές αφήνει η Συμφωνία
των Πρεσπών για το ονοματολογικό,
καθώς ήδη, πριν στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών των κ. Κοτζιά και Δημητρόφ, άρχισαν οι ερμηνείες και οι παρερμηνείες της συμφωνίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία μετά τον εκβιασμό
που έστησε η σκοπιανή πλευρά, που απειλούσε να τα τινάξει όλα στον αέρα εάν δεν
αναγνώριζε ρητά η Αθήνα και «μακεδονική
εθνότητα», αφού προηγουμένως είχε εξασφαλίσει την αναγνώριση «μακεδονικής
γλώσσας». Η Αθήνα τελικά υποχώρησε και
δέχθηκε να μπει το «μακεδονική» στο απόσπασμα που αφορούσε την ιθαγένεια, ενώ
είναι ξεκάθαρο ότι η ιθαγένεια αναφέρεται κεδονική» αφορά τον εθνοτικό προσμόνο στο επίσημο όνομα του κράτους («πο- διορισμό. Η πλευρά της ΠΓΔΜ ήδη
λίτης της Βόρειας Μακεδονίας») και το «μα- πανηγυρίζει και προβάλλει ως επι-

χείρημα της επιτυχίας της το γεγονός ότι πέτυχε για πρώτη φορά την
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Μεγάλο πρόβλημα με τα επιχειρηματικά δάνεια

Στον αέρα 157.000 νοικοκυριά
= Στις 10 δικαστικές αποφάσεις οι 6 δικαιώνουν τον δανειολήπτη!

ην εκδίκαση της υπόθεσής τους πεΤ
ριμένουν 157.000 υπερχρεωμένα
νοικοκυριά τα οποία έχουν προσφύγει

στον νόμο Κατσέλη για προστασία. Σύμφωνα με τις τράπεζες, τα χρέη τους φτάνουν στα 13 δισ. ευρώ και για να κινηθούν εναντίον τους θα πρέπει πρώτα να
εκδικασθεί η υπόθεσή τους.
Και όπως υποστηρίζουν, στην κατηγορία του ν. Κατσέλη είναι το 1 στα 3
«κόκκινα» στεγαστικά δάνεια, όπως και
το 1 στα 4 καταναλωτικά. Επίσης, ισχυ-

ρίζονται ότι οι 4 στις 10 δικαστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί έως τώρα είναι υπέρ των τραπεζών, ενώ οι 6 δικαιώνουν τον δανειολήπτη. Από την
άλλη πλευρά, στην κατηγορία των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων η κατάσταση έχει δημιουργήσει τεράστιες
εμπλοκές.
Από τα περίπου 50 δισ. ευρώ που
έχουν ρυθμιστεί μέχρι σήμερα το 20%
(10 δισ. ευρώ, δηλαδή) είναι ξανά σε
καθυστέρηση πάνω από τρεις μήνες.

Πάνω από δύο χρόνια έχουν να πληρώσουν δόση σχεδόν οι μισοί «κόκκινοι» οφειλέτες στο σύνολο των «κόκκινων» χαρτοφυλακίων και το μεγαλύτερο
πρόβλημα είναι στη στεγαστική πίστη,
όπου το 65% των οφειλών είναι μη εξυπηρετούμενο.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός των τραπεζών είναι ένα πρόγραμμα ρυθμίσεων
για τα «κόκκινα» δάνεια όλων των κατηγοριών, ύψους 2 δισ. ευρώ κατά μέσο
όρο τον μήνα μέχρι τα τέλη του 2019.

Άδειες στην TV μετά από 25 χρόνια!

Νέες θέσεις
Τράπεζες, μέτοχοι και ειδικοί Με... χαρτί από την τράπεζα το... χαρτί της άδειας για την Τηλεοπτική Ελληνική ΑΕ
έριξαν στα βράχια το Mega Ο ΕΔΟΕΑΠ έφερε διάσπαση –ίσως και εκλογές– στην ΕΣΗΕΑ; εργασίας στην TV

=Καλύπτουν 500.000.000
στρέμματα γης...

Ό

λα στο σφυρί. Αυτή είναι η εντολή των δανειστών ακόμη και τώρα, έναν μήνα πριν
βγούμε... ξεβράκωτοι από τα Μνημόνια, για
να έχουν και μετά τον πρώτο λόγο. Προαπαιτούμενο για την έξοδο, με ολοκληρωμένη την
τέταρτη αξιολόγηση, ήταν να μεταφερθούν
πάνω από 10.000 ακίνητα του Δημοσίου στο
Υπερταμείο (ξεπουλήματος) – την ΕΕΣΥΠ.
Τα ακίνητα αυτά υπολογίζονται σε περισσότερα από 500.000.000 στρέμματα γης και
22 στρέμματα δομημένης επιφάνειας.

Για 120 εκατ. ευρώ
πουλάει δάνεια 2 δισ. ευρώ!
ην πώληση του χαρτοφυλακίου μη εξυΤ
πηρετούμενων δανείων, μη εξασφαλισμένων δανείων λιανικής

και μικρών επιχειρήσεων,
το ανεξόφλητο κεφάλαιο
του οποίου ανέρχεται σε 2
δισ. ευρώ, στην CarVal
Investors και την Intrum
ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Το τίμημα ανέρχεται
στο 6% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, ήτοι
σε μόλις 120.000.000 ευρώ! Και όπως τονίζει ο κ. Παύλος Μυλωνάς,
ο οποίος ασκεί καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, «το τίμημα αναδεικνύει την ποιότητα του ενεργητικού της Εθνικής Τράπεζας και
αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας».
Μια απλή απορία: Στο 6% θα μπορούσε
ο οφειλέτης να αγοράσει το δάνειό του;

Το ΠΑΣΟΚ είναι ο κορμός του ΚΙΝΑΛ

Πέταξε η Φώφη
το γάντι στον
Θεοδωράκη
=Όποιος θέλει να φύγει,

ας φύγει τώρα… óåë. 7

Τουρκία: Εκλογές

Το μετέωρο βήμα της Τουρκίας
και του Νεοσουλτάνου óåë. 5
Μια ψύχραιμη αποτίμηση
της Συμφωνίας των Πρεσπών
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

Πώς να προλάβετε τον καρκίνο
του δέρματος και το μελάνωμα
«O Γιατρός σας» óåë. 16

