Ο Νίκος Παπανδρέου μιλάει για όλους και για όλα στο «Π»
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Από εκεί που ήταν στο καναβάτσο με τις γκάφες για τα δώρα

Ο Τσίπρας καπηλεύτηκε
την Ιστορία της Αριστεράς

Ξελάσπωσε
τον Μητσοτάκη
ο Πολάκης

ÓÅË. 8

• Υποτάχθηκε σε ξένα κέντρα αποφάσεων και χρέωσε τις μελλοντικές γενιές για δεκαετίες
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Δ

εν το χωρούσε ανθρώπινος νους ότι θα
υπήρχε ένας απλός πολίτης –και πολύ περισσότερο ένας πολιτικός που τον ψήφισαν
χιλιάδες λεβέντες Κρητικοί, ο οποίος μάλιστα
είναι γιατρός και ο πρωθυπουργός τον έκανε αναπληρωτή υπουργό Υγείας σε
μια κυβέρνηση της Αριστεράς, όπως θέλει να λέγεται, ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
που φροντίζει πρωτίστως για
τους αδύναμους πολίτες και
ιδιαίτερα για τα παιδιά που έχουν την ατυχία
να γεννηθούν με κάποιο πρόβλημα– ο οποίος θα έβγαινε να τα βάλει με τον Στέλιο Κυ-

Σύμφωνα με την έκθεση της Credit Suisse

975 δισ. δολ. η αξία
της κινητής και ακίνητης
περιουσίας των
ελληνικών νοικοκυριών!

= Το 2007 είχε φτάσει
σε 1,58 τρισ. δολ. 4ΣΕΛ. 7

Τι αποκάλυψε ο ξάδελφός του

Νέο κόμμα
στήνει
ο Τσίπρας

= «Τα κόμματα που
δεν αλλάζουν πεθαίνουν»,
έχει πει σε βασικούς
συνομιλητές του
4ΣΕΛ. 10

Πυρ ομαδόν από υπουργούς και βουλευτές

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πληρώσει
ακριβά τον Πολάκη

= Έπρεπε ο Τσίπρας να τον είχε απολύσει,
λένε κορυφαία στελέχη
4ΣΕΛ. 10

Στόχος του ΚΙΝΑΛ η 3η θέση
= Και διψήφιο ποσοστό

4ΣΕΛ. 8

Τα γκρεμίζει όλα
ο Γαβρόγλου στη Θράκη…
4ΣΕΛ. 6

Έρευνα της Pulse:

Η μεσαία τάξη είναι
η δύναμη της χώρας
4ΣΕΛ. 11

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Περί διεθνούς τρομοκρατίας
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ................................. Σελ. 4

Να ανοίξει διάλογος για τη δημοκρατική ΕΕ
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ

................................... Σελ. 5

Εμείς και η ΕΕ (ΙΙ): Η αντιγραφή δεν είναι πάντα μειονέκτημα
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ................................................. Σελ. 5

Πασχαλινές αναμνήσεις από τους
συνεορτασμούς με τον Απόδημο Ελληνισμό
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ................................... Σελ. 6

Ελληνική Ορθοδοξία και Γεωπολιτική
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ .......................................... Σελ. 7

Η παράνομη μετανάστευση στην Αθήνα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ .................................... Σελ. 8

Εκλογές, κοινωνία και Αριστερά
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ...................................... Σελ. 10

Να δημιουργηθεί υπουργείο Δημογραφίας
και Πληθυσμιακής Αποσυγκέντρωσης
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΥ .............................. Σελ. 11

Από τον Γολγοθά στην Ανάσταση!

ó. 13, 14

Του BAΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ .................................... Σελ. 12
17

κό

= Θα ψηφίσουν με κριτήριο την οικονομική
τους κατάσταση - Ποιοι καταψηφίζουν τις Πρέσπες

ÄéáâÜóôå óôéò

- Όποιος δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, του δίνει ψήφο ανοχής

Όχι στην Αριστερά του Πολάκη!
Στην πυρά όλα τα παιδιά, οι «Κυμπουρόπουλοι», που η τύχη
ήταν άδικη απέναντί τους, όμως παλεύουν να κερδίσουν τη ζωή
και τα καταφέρνουν σε πείσμα του κάθε Πολάκη...

=

μπουρόπουλο γιατί έκανε χρήση του νομίμου δικαιώματός του να προσληφθεί ως ΑμεΑ
στο ΕΣΥ. Συγκεκριμένα, ο Στ. Κυμπουρόπουλος έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό
στο twitter τα εξής: «Δεν θέλησα ποτέ μό-

Aποκάλυψη

ρια, επιδόματα, χάρες. Ίσες ευκαιρίες διεκδικώ. Διεκδικώ αυτό που δεν υπάρχει».
Και αμέσως ο Πολάκης έτρεξε να του τα
ψάλει. Να τον τιμωρήσει γιατί ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος είναι υποψήφιος ευρωβου-

λευτής της ΝΔ. Αυτό είναι το... έγκλημά του.
Δεν πήρε την άδεια του σφακιανού ντελικανή υπουργού του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος
έσπευσε να του προσφέρει πλήρη κάλυψη,
ισχυριζόμενος ότι έτσι μιλάνε οι Κρητικοί...
Έγραψε στο facebook ο Πολάκης: «Αν διεκδικούσες ίσες ευκαιρίες κύριε Κυμπουρόπουλε, να έβαζες χαρτιά για να προσληφθείς επιμελητής Β στο ΕΣΥ με κρίση από συμβούλιο
όπως οι άλλοι γιατροί και όχι έτσι: (όπως δικαιούσουν ως ΑΜΕΑ). Ντροπή και κρίμα να
λες αυτά που λες!». Δηλαδή, κύριε Πολάκη,
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Στα άκρα η σύγκρουση Κοτζιά - Καμμένου

1από,280
ΔΙΣ
. Ο ΤΖΙΡΟΣ
τις χρυσές βίζες
= Βαριές καταγγελίες Καμμένου: Απέκρυψαν τις αμοιβές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 9

των υπεργολάβων κόντρα στην απαγόρευση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού

Έρχονται οι «θεσμοί» με τα… τελεσίγραφά τους: Όχι σε μονομερείς ενέργειες

Στις 6 Μαΐου χτυπάει
η καμπάνα για τις 120 δόσεις

κρασί, χορεύοντας τσάμικο και
μπάλους νησιώτικους, θα έχουμε γιορτάσει και την εργατική
Πρωτομαγιά με υψωμένη τη γροθιά στις πορείες και στις πύρινες ομιλίες, θα μας έρθουν ορεξάτοι τη μεθεπόμενη Δευτέρα,
πρωί πρωί, οι «θεσμοί» για να…
εγχειρίσουν στην κυβέρνηση
τον λογαριασμό.
Όχι μόνο για τους όρους με
βάση τους οποίους θα επιτρέψουν τις 120 δόσεις για τα χρέη
στις Εφορίες, που έχουν ξεπεράσει τα 104 δισ. ευρώ, αλλά

και για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, που ξεπερνούν αισίως τα 34 δισ. ευρώ.
Οφειλές που κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνουν τους πανηγυρισμούς του Μαξίμου, που
ισχυρίζεται ότι μπήκαμε στην
οδό της κανονικότητας και πλέον η ελληνική οικονομία… πετάει, αφού πλημμυρίσαμε στα
πλεονάσματα.
Μόνο που η πραγματικότητα
κινείται σε άλλους ρυθμούς και
τις αποδείξεις τις προσφέρει η
κυβέρνηση με τα επιδόματα φτώχειας που μοιράζουν ο ένας μετά τον άλλο οι υπουργοί σε κρίσιμες ομάδες της κοινωνίας,

ευελπιστώντας ότι θα πάρουν
την ψήφο τους στις πολλαπλές
κάλπες του Μαΐου.

Συν 1 δισ. ευρώ
τα χρέη στα Ταμεία!
Είναι σε τέτοια οικονομική κατάσταση η Αγορά, που μέσα σε
έξι μήνες τα χρέη των εργοδο-

τών, των επαγγελματιών και των
αγροτών προς τα ασφαλιστικά
ταμεία αυξήθηκαν κατά 1 δισ.
ευρώ.
Από 34,3 δισ. ευρώ που ήταν
τον Σεπτέμβριο του 2018 εκτοξεύθηκαν σε 35,3 δισ. ευρώ τον
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Οι τράπεζες παραδίδουν τους δανειολήπτες «κόκκινων»
δανείων 20 δισ. ευρώ σε εταιρείες διαχείρισης!
= Ποιος θα τους προστατεύει από εκβιασμούς;
Ποια είναι μέχρι σήμερα η δράση των 17 εταιρειών;
λλάζουν χέρια μεγάλα πακέτα «κόκκινων» δανείων. Οι τράπεζες έχουν μεΑ
ταβιβάσει ήδη «κόκκινα» δάνεια πάνω από
20 δισ. ευρώ σε εταιρείες διαχείρισης δανείων (servicers), με στόχο να ρυθμιστούν
και να ανακτηθεί ένα μέρος των οφειλών.
Ήδη οι τράπεζες έχουν υποβάλει στον
SSM τα σχέδιά τους για πώληση ή τιτλοποίηση μέχρι και το 2021 «κόκκινων» δανείων ύψους πάνω από 30 δισ. ευρώ. Και
η αγορά της διαχείρισης από ειδικές εταιρείες θα ξεπεράσει τα 50 δισ. ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν αδειοδοτηθεί 17
εταιρείες διαχείρισης και έως τα τέλη του
χρόνου ο αριθμός τους θα ξεπεράσει τις

20, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της νεοσυσταθείσας Ένωσης Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια
και Πιστώσεις (ΑΕΔΑΔΠ) και επικεφαλής
της FPS Tάσος Πανούσης.
Τα δάνεια που ήδη διαχειρίζονται οι 17
εταιρείες είναι κυρίως χωρίς εξασφαλίσεις,
η δραστηριότητά τους όμως τους επόμενους μήνες θα επεκταθεί σε πωλήσεις και
τιτλοποιήσεις μεγάλων χαρτοφυλακίων
στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων
με εξασφαλίσεις που προωθούν οι τράπεζες. Το... λουκούμι που πλασάρεται για να...
χωνευτεί ο νέος αυτός θεσμός –για... παρατράπεζα θα μπορούσε να μιλήσει κα-

νείς– είναι ότι οι εταιρείες αυτές μπορούν
να ρυθμίσουν τα δάνεια των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων με μεγαλύτερη...
ευελιξία, προσφέροντας λύσεις όπως «κουρέματα» οφειλών ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

Να μην πέσουν
οι δανειολήπτες σε... γύπες
Αυτό, όμως, για το οποίο δεν ειπώθηκε λέξη στην ενημέρωση που έκανε ο πρόεδρος
της ΑΕΔΑΔΠ κ. Τ. Πανούσης είναι το
ποιος θα προστατεύει τον δανειολήπτη από
τα... τελεσίγραφα, ενδεχομένως και τους
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 9

Λογοκρισία των fake news στο διαδίκτυο εν όψει... εκλογών;

Συμφωνία ΕΙΤΗΣΕΕ – Ποιες εταιρείες ενισχύονται για σειρές και ταινίες Ανταγωνισμός
ΕΡΤ – Digea – ΕΕΤΤ Ξανά στο «μαύρο» το A-Epsilon Netflix – Disney

= Η τραγωδία της
χρεοκοπίας θα είχε,
ίσως, αποφευχθεί...

Η

= Ένταξη στις δόσεις με βάση εισοδηματικά
κριτήρια και για όποιες επιχειρήσεις είναι βιώσιμες!
= Ποιες αλλαγές θέλουν στο Πτωχευτικό Δίκαιο
φού θα έχουμε φάει τη μαγειρίτσα και τον οβελία, θα
Α
έχουμε πιει και αρκετά ποτήρια

Λείπει σήμερα
πάρα πολύ
ο Γιώργος
Γεννηματάς...

κατάληξη της
κάθε ομιλίας
του ήταν πάντα η
ίδια...
«Αγώνας, αγώνας, αγώνας...».
Ήταν ο μόνος
αγώνας ο προσωπικός του που
δεν μπόρεσε να
κερδίσει...
Ήταν ο αγώνας της ζωής του...
Ήξερε ότι ο αγώνας ήταν πολύ δύσκολος, ο εχθρός ισχυρός.
Τον γνώριζε από τη μάχη που έδωσε και έχασε η Κάκια του, η γυναίκα του.
Ήταν αγώνας πάνω από τις ανθρώπινες δυνάμεις, όμως ούτε
στιγμή δεν δείλιασε, δεν παραδόθηκε. Μέχρι την τελευταία στιγμή
πάλεψε...
Ήταν ο μόνος αγώνας που δεν
κέρδισε...
«Αυτά που δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω, είμαι βέβαιος ότι θα
αποτελέσουν στόχο πολλών, που
με μεγαλύτερες δυνάμεις από μέÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 2

Διαβάστε στο «Π»

Προειδοποίηση σε Μητσοτάκη

ΟΧΙ Σαμαρά
σε συνεργασία
με ΣΥΡΙΖΑ4ΣΕΛ. 8

Μισθό του 2013 παίρνουν
σήμερα οι εργαζόμενοι!
= Oι αριθμοί του ΟΟΣΑ βάζουν
τέρμα στο παραμύθι της ανάκαμψης
449 δισ. ευρώ είναι τα λεφτά που χρωστάμε

2.800.000 λιγότεροι
θα είμαστε το 2060!

= 76 δισ. ευρώ θα χάσει η οικονομία
= Στοιχεία-σοκ φέρνει στο φως
ο Σάββας Ρομπόλης
4ΣΕΛ. 7
Κλιμακώνει την ένταση ο Ερντογάν

Η Τουρκία θέλει φινλανδοποίηση
του Αιγαίου και τουρκοποίηση
της Ανατολικής Μεσογείου 4ΣΕΛ. 6

