
Βουτηγμένες 
στα χρέη μέχρι 

τον λαιμό πέντε ΔΕΚΟ!

Πλήρωνε, κορόιδο ελληνικέ λαέ…

Ο πρωθυπουργός μοιράζει λεφτά και ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης ποτάμι υποσχέσεων
= Η Βόρεια Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα του Μαξίμου, γι’ αυτό και βγήκε στους δρόμους ο Αλέξης 
= Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για κάλπες την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου

Μπήκαν στο ρινγκ Τσίπρας και Μητσοτάκης
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900.000 ευρώ 
για υπερωρίες στην ΕΡΤ!

Η ψηφιακή ΤV 
Θεσσαλονίκης στο ΕΣΡ!

óελ . 14

Ενημερωτική σύμπραξη ΣΚΑΪ – Euronews

Δύο εβδομάδες πριν από το
τέλος του 2018, οπότε λή-

γει η ισχύς του «νόμου Κατσέ-
λη», που έχει γλιτώσει τον κο-
σμάκη από την κατάσχεση του
φτωχικού σπιτιού του, και είναι
άγνωστο τι μπορεί να έρθει με
το ξημέρωμα του 2019. 
Οι «θεσμοί» επιμένουν να

μειωθεί πολύ κάτω από τα
100.000 ευρώ το όριο για την
προστασία της πρώτης κατοι-
κίας, το οποίο σήμερα είναι κο -
ντά στα 280.000 ευρώ για οι-
κογένεια με τρία παιδιά, με το
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
του οφειλέτη να είναι μεταξύ
13.906 και 40.800 ευρώ.
Επειδή πλέον δεν υπάρχει

περίπτωση να υπάρξει συμ-
φωνία για το πλαίσιο που θα
αποτρέπει τον πλειστηριασμό
της πρώτης κατοικίας μέχρι τις

30 Δεκεμβρίου, στο τραπέζι βρί-
σκεται πρόταση για... σιωπηρή

παράταση της ισχύος του «νό-
μου Κατσέλη» για τρεις μήνες. 

Στο μεταξύ, πολλές ανάσες
δίνει η παράταση για έναν χρό-
νο του εξωδικαστικού μηχα -
νισμού, η οποία ήταν επιβε -
βλημένη. Μέχρι τώρα έχουν
ξεκινήσει τη διαδικασία υπα-
γωγής στον μηχανισμό πάνω
από 59.000 επιχειρήσεις, ελεύ-
θεροι επαγγελματίες και αγρό-
τες, οι δε επιχειρήσεις που έχουν
περάσει τη διαδικασία είναι μό-
λις 280.

===

Αναβολή στο ΣτΕ για την... επιβίωση του ΕΔΟΕΑΠ

 

Θολώνει όλο και πιο πολύ το όραμα (το
όνειρο, για κάποιους που επιμένουν να

ονειρεύονται κόντρα στη σκληρή, ωμή πραγ-
ματικότητα) εκείνων που έχτισαν, που έβα-
λαν τα θεμέλια μιας Ενωμένης Ευρώπης,
στην οποία δεν θα υπήρχαν διακρίσεις με
βάση τις φουσκωμένες τσέπες και την ισχύ
που δίνουν η έκταση και οι αναπτυγμένες
υποδομές παραγωγής μιας χώρας. 
Ένα όραμα που θα κατοχύρωνε για τον

πολίτη της Ενωμένης Ευρώπης ένα ανθρώ-

πινο επίπεδο ζωής, με τον καθένα από κει
και πέρα να έχει τις ευκαιρίες να παλέψει
όσο θέλει για να κερδίσει το κάτι παραπά-
νω, μαζί με την προσωπική ικανοποίηση ότι
τα κατάφερε... Μια Ευρώπη όπου ο πήχης
θα ήταν ο ίδιος για όλες τις χώρες-μέλη.
Όπου θα λειτουργούσαν όλες με τις ίδιες προ-
ϋποθέσεις. Και όχι μια χώρα να έχει, π.χ.,

ανάπτυξη 5% και 7% και άλλες να είναι στο
1%, ακόμη και μείον, αρνητική ανάπτυξη.
Μια Ευρώπη όπου ο ισχυρός δεν θα εκμε-
ταλλευόταν τον... συνεταίρο του, δεν θα του
έκλεβε τον πλούτο πουλώντας του τα δικά
του προϊόντα, ενώ θα έπρεπε το ισοζύγιο να
είναι ισοσκελισμένο: Της ίδιας αξίας προ-
ϊόντα με αυτά που πήρα από εσένα θα πά-

ρεις κι εσύ από εμένα. Και όχι να έχει κα-
ταντήσει η ΕΕ να είναι χωρισμένη σε πλού-
σιες χώρες και σε άλλες που είναι ο φτωχός
συγγενής. 
Υποτίθεται ότι ο ρόλος της οικονομικής

διακυβέρνησης της ΕΕ και των ελεγκτών
της, τύπου Σόιμπλε, Γιούνκερ, Ρέγκλινγκ και
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Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Δεν είναι αυτή η Ευρώπη που ονειρευτήκαμε 

Το φιλέτο της Εκκλησίας πάνω από 
τη Λίμνη της Βουλιαγμένης θέλουν οι Καταριανοί! 
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Οι ελληνορωσικές σχέσεις 
υπό το φως της πρωθυπουργικής

επίσκεψης στη Μόσχα: 
Επανεκκίνηση = ομαλοποίηση

Ποιες ελαφρύνσεις...

Προς σιωπηρή παράταση 
του «νόμου Κατσέλη»
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Θύμα η μεσαία τάξη
του προϋπολογισμού
υπερφορολόγησης

ÓÅË. 13

= Μέχρι να συμφωνήσουν κυβέρνηση – «θεσμοί» στο νέο
καθεστώς για την προστασία της πρώτης κατοικίας 

Να διαλέξετε παιχνίδια φιλικά
για τα μάτια των παιδιών

«Σηκώνει 
το γάντι» 
ο Μητσοτάκης

4ΣΕΛ. 8

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 
γιατί δεν πληρώνει 

το Δημόσιο...
Όποτε του γουστάρει πληρώνει το κράτος, η

κυβέρνηση εν προκειμένω, τα λεφτά που χρω-
στάει σε επιχειρήσεις και γενικά ό,τι έχει... αγο-
ράσει από τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να επιβαρύ-
νεται με πρόστιμα και προσαυξήσεις, όπως συμβαίνει
με τον ιδιώτη, που πληρώνει πανωτόκια από 200%
και πάνω. Και το Δημόσιο γίνεται ο μεγαλύτερος
τοκογλύφος, και μάλιστα με τη βούλα του νόμου,
πέραν του ότι κυνηγάει τον φορολογούμενο με
κατασχέσεις, ακόμη και με την απειλή της φυλά-
κισης. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και για τις οφειλές
στα ασφαλιστικά ταμεία. Οι νόμοι δεν εφαρμό-
ζονται. Ούτε καν συμψηφισμός δεν επιτρέπεται,
«τι σου χρωστάω, τι μου χρωστάς, να πληρώσω
το υπόλοιπο και ξοφλήσαμε...».
Αν και από καιρό θέλαμε να επισημάνουμε αυ-

τή την κρατική ασυδοσία, αφορμή στάθηκε η ανα-
κοίνωση των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Δημοσίου προς ιδιώτες. Ανέρχονται σε 2,5 δισ.
ευρώ και παραπάνω τα λεφτά που χρωστάει στην
Αγορά. Για την κυβέρνηση, όμως, πέρα βρέχει...
Μετά την «έξοδο» από το Μνημόνιο, το Δημόσιο
σταμάτησε να πληρώνει. Μόνο οι επιστροφές φό-
ρων φτάνουν στα 627 εκατ. ευρώ. 
Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι το

διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου πετύχαμε πλε-
όνασμα 6,681 δισ. ευρώ...

ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κόντρα στην Ιεραρχία, προχωρεί στη συναλλαγή με την κυβέρνηση
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= Για αυτό γίνεται όλος ο... καβγάς 

Τι πρέπει να προσέξουμε στο τραπέζι 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Μητροπολίτες διαψεύδουν τον Ιερώνυμο
= Μπλόκο από την Εκκλησία της Κρήτης στη συμφωνία Αρχιεπισκόπου – Τσίπρα

Δεν είναι η πρώτη φορά
που το λέμε. Τίποτε δεν

είναι τυχαίο, δεν γίνεται...
συμπτωματικά. Κάθε άλλο
παρά χωρίς λόγο προέκυ-
ψε ξαφνικά το θέμα να χω-
ρίσουν τα... τσανάκια τους
Κράτος – Εκκλησία, με πρω-
τοβουλία του Μαξίμου. 
Ποιος χωρισμός; Η εκ-

κλησιαστική περιουσία εί-
ναι το κύριο πιάτο. 
Η σύσταση του Ταμείου...

Αξιοποίησης της Εκκλη-
σιαστικής Περιουσίας. 50 –
50 η κάθε πλευρά. Τα μισά
η Εκκλησία και τα άλλα μι-
σά το Δημόσιο. 
Και το θέμα επείγει για-

τί, προφανώς, υπάρχουν

αρκετοί που περιμένουν
στην ουρά για παραδεισέ-
νια παραθαλάσσια φιλέτα
που έχουν βά-
λει στο μάτι. 
Ένα από αυ-

τά, σύμφωνα
με εγκυρότατες πηγές, εί-
ναι το φανταστικό, τεράστιο
φιλέτο στη Λίμνη της Βου-
λιαγμένης (Φασκομηλιά λέ-
γεται η περιοχή), το οποίο
ανήκει στην Εκκλησία και
το ζητούν κάποιοι μεγαλο-
λεφτάδες, σεΐχηδες από το
Κατάρ.
Και έχουν ενημερώσει

εδώ και καιρό κάποια κυ-
βερνητικά στελέχη για το
ενδιαφέρον τους. 

Η άρον άρον δρομολόγηση της
συμφωνίας Εκκλησίας – Κυβέρνη-
σης δείχνει ότι οι πιέσεις για αξιο-

ποίηση της εκκλησιαστικής περιου-
σίας έχουν τους λόγους τους...

===

= Τα «κίτρινα γιλέκα» μπορούν να την επαναφέρουν στον δρόμο που εμπνεύσθηκαν οι ιδρυτές της 

Ζάεφ, Ράμα και
Ερντογάν χέρι χέρι
κατά της Ελλάδας!

Γκρίζα σύννεφα 
στην εξωτερική πολιτική, από 
λάθος χειρισμούς και επιλογές
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Ιερώνυμος: Δεν θα υπάρξει 
κυβέρνηση που θα βάλει 

σε περιπέτεια 10.000 οικογένειες
ιερέων κόβοντας τον μισθό τους
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4ΣΕΛ. 7
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Αποκάλυψη

= Ξεπέρασαν τα 8 δισ. ευρώ 
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2018

= Τέλος οι… αστικές 
ευγένειες, λένε στη ΝΔ

=  «Σημαία» κάνουν τον Πετσίτη

4ΣΕΛ. 13

Ο Λεβέντης στο στόχαστρο
=Χάνει τον έναν μετά τον άλλο βουλευτή
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Υπέρ του ανταποδοτικού τέλους το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Τρέχουν να προλάβουν την προστασία της Α’ κατοικίας

=Ο Σκοπιανός επιμένει «Μακεδονικά»,
ο Αλβανός ξεριζώνει την ελληνική 

μειονότητα και ο Τούρκος καιροφυλακτεί

Βάζει δύσκολα 
στον Μητσοτάκη 
ο Καραμανλής

Αποκάλυψη
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=Ζητάει… κυβέρνηση 

τετραετίας

=Ξεπερνάνε τα 2 δισ. ευρώ

ΣΕ
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= Και σήμερα συναινεί στην... εκτέλεσή τους

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 
με ονόματα και… κόμματα

Το υπουργείο Υγείας 
αναδιπλώνεται για 
τον οικογενειακό γιατρό
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= Τελικά, δεν θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή, 
δήλωσε ο Ανδρέας Ξανθός

Πανικός και σύγχυση στους ΑΝΕΛ

Μπαίνει λουκέτο σε 1.000 
καταστήματα τραπεζών!
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Αποκάλυψη-βόμβα - Άλλα έλεγε το 2012 
στο βιβλίο που είχε βγάλει

Ποιοι κατεβαίνουν για δήμαρχοι
σε Πέραμα, Κερατσίνι-
Δραπετσώνα, Νίκαια-Ρέντη, 
Κορυδαλλό και Σαλαμίνα


