Αποκλειστική συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών στο «ΠΑΡΟΝ»

Σταϊκούρας: Στόχος μας, μια
οικονομία που θα παράγει
ÓÅË. 8

= Κάνει ζημιά η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας = Πρώτα η σταθεροποίηση
της οικονομίας και μετά η καταβολή των αναδρομικών

Ο Αλέξης Τσίπρας
παίρνει πάνω του τη
μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ

ÓÅË. 7
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Η καρέκλα πάνω από όλα και όχι η τιμή στους αποδήμους μας

Γ

ια άλλη μια φορά αποδεικνύεάζεται κάθε στιγμή για να είναι η Ελται από τα έργα των πολιτικών ÈÁÑÑÁËÅÁ λάδα παρούσα. Χωρίς να περιμένει,
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
μας πόσο μικροί είναι. Λίγοι... Κονα αποζητά ανταλλάγματα. Καρέκλες
ντόφθαλμοι... Οδηγός τους, πυξίκάθε είδους. Του αρκεί η ταυτότητα που
δα τους, η προσωπική τους επιβίωση. Και όχι έχει, για την οποία υπερηφανεύεται.
ο τόπος μας. Το όραμα. Η πατρίδα. Το πώς θα
Αυτά σου έρχονται στο μυαλό βλέποντας
σταθεί όρθια. Στηρίζοντας τον Έλληνα. Όπου την εκμετάλλευση που επιχειρείται από τα
ζει και παλεύει. Χωρίς να κρύβει την ταυτό- κόμματα και τους ηγέτες τους του θέματος
τητά του. Αντίθετα, κρατώντας τη σημαία ψη- της ψήφου των ομογενών και συγκεκριμέλά. Και κάνοντας, όπου κι αν ζει, ό,τι χρει- να του δικαιώματός τους να ψηφίζουν για

= Είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση!
ο 2018 κάθε άλλο παρά... ρόδινο ήταν για
την Ελλάδα. Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωΤ
νικού αποκλεισμού βρέθηκε το 31,8% (το ένα
τρίτο) του ελληνικού πληθυσμού, ποσοστό πολύ υψηλό σε σχέση με τις μέρες πριν από το
2009.
Ήτοι, 3.348.500 άτομα ήταν σε κίνδυνο φτώχειας πριν από έναν χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
Η χώρα μας ήταν στην τρίτη θέση, με πρώτη
τη Βουλγαρία και δεύτερη τη Ρουμανία. Τόσο
καλά τα έχουν καταφέρει αυτοί που κυβέρνησαν από το 2009 μέχρι τώρα.
Βάσει δε αυτών των στοιχείων, οι χώρες με
τα χαμηλότερα ποσοστά πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας το 2018 ήταν η Τσεχία με 12,2%,
η Σλοβενία με 16,2% και η Σλοβακία με 16,3%.
Να σημειωθεί ότι το 2018 κίνδυνο φτώχειας
ή κοινωνικού αποκλεισμού αντιμετώπιζε το
21,7% του πληθυσμού των κρατών-μελών της
ΕΕ, που αντιστοιχεί σε 109.200.000 άτομα, σύμφωνα με τη Eurostat. Το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 24,8%, ήτοι 123.800.000 άτομα.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης…

Μαγειρεύει
ανασχηματισμό
ο Μητσοτάκης

= Ποιοι υπουργοί μένουν εκτός κυβέρνησης
= Άφαντοι οι μισοί υφυπουργοί
4ΣΕΛ. 7

Κοντά στους 200 βουλευτές
για το ok στους αποδήμους
Προεξοφλούν την παραπομπή
του Παπαγγελόπουλου!
4ΣΕΛ. 10

= Ποιους συζητάει και ποιους
έχει αποκλείσει ο Μητσοτάκης
4ΣΕΛ. 10

Γράφουν σήμερα στο «Π»

Το ζοφερό παρόν του ΕΦΚΑ μετά
τις αποφάσεις του ΣτΕ
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Και ο Γιαννίτσης στη λίστα
για την Προεδρία

ÄéáâÜóôå óôéò

νείς ότι δεν θα υπήρχε κόμμα που δεν θα συμφωνούσε να έχει λόγο και ο ξενιτεμένος για
τη γη που τον γέννησε, βγήκαν τα μαχαίρια.
Δεν υπήρξε κόμμα από αυτά που μετέχουν
στη σημερινή Βουλή που να μην είχε τη δική του ένσταση.
Με επίκεντρο το... ποσοστό στο οποίο θα
μετράει η ψήφος των αποδήμων, το πόσες
έδρες θα βγάζουν οι απόδημοι, με άξονα το
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Αφού θα έχει ψηφιστεί ο νόμος για τους αποδήμους, η αναθεώρηση
του Συντάγματος και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας

ΓΙΑ ΜΑΡΤΗ ΠΑΕΙ
ο νέος εκλογικός νόμος

= Στόχος του Μητσοτάκη οι 200 βουλευτές

για να καταργήσει την απλή αναλογική

= Μείωση του μπόνους για το πρώτο κόμμα

και αναδιάταξη των εκλογικών περιφερειών
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 10

Ξεπέρασαν οι τόκοι το κεφάλαιο
των «κόκκινων» δανείων!
= Βγάζουν στο σφυρί οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες δεκάδες
χιλιάδες στεγαστικά δάνεια!
= Θα πετάξουν στον δρόμο νοικοκυριά

Σ

την τελική ευθεία προς τον «Ηρακλή» (εταιρεία ειδικού σκοπού – SPV), τον οποίο θα προικίσει το Δημόσιο με 9 δισ. ευρώ, βρίσκονται «κόκκινα» δάνεια 30 δισ. ευρώ. Μέχρι τώρα οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες (Eurobank, Alpha Bank, Εθνική
Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς) έχουν πουλήσει ή τιτλοποιήσει
δάνεια ονομαστικής αξίας 14,5 δισ. ευρώ. Κι αν προστεθούν
και οι τόκοι, το ποσό φτάνει στα 28,7 δισ. ευρώ, που σημαίνει
ότι οι τόκοι ισοδυναμούν με την ονομαστική αξία των «κόκκινων» δανείων!
Αυτό είναι το μεγάλο βαρίδι των τεσσάρων τραπεζών. Εμφανίζουν δε ότι έχουν εισπράξει 2 δισ. ευρώ από μεταβιβάσεις
χαρτοφυλακίων «κόκκινων» δανείων, χωρίς όμως να ανακοι-

νώνουν σε ποια τιμή πούλησαν τα εν λόγω δάνεια και ποια ήταν
η ονομαστική αξία τους.

Έρχονται τα χειρότερα!
Στο... τσιγκέλι θα βρεθούν δανειολήπτες μέσα στους επόμεÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 14

Άνθρακες ο θησαυρός για την πρώτη κατοικία!
Παρά τις πιέσεις συντρόφων του...

Αρνείται να μπει μπροστά ο Τσακαλώτος!
= Με τη νέα γενιά γυρίζει σελίδα ο Τσίπρας
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο
επενδύσει η εσωκομΣέχει...
ματική αντιπολίτευση, στην ου-

σία οι «53», κόντρα στη μονοκρατορία του Αλέξη Τσίπρα, που
δείχνει ότι προχωράει χωρίς να
ρωτάει κανέναν. Και χωρίς να
δίνει λογαριασμό σε κανέναν.
Γιατί γνωρίζει ότι αυτόν εμπιστεύεται ο κόσμος. Απόδειξη,
το 31,53% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ
από 26% που του έδιναν ακόμη και την τελευταία εβδομάδα.

Αυτή κι αν είναι
χρυσή επένδυση...
Γ

ράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας,
από αυτήν ακριβώς τη θέση, ότι τα ξεπουλάμε όλα. Με ό,τι ρίξουν στον δίσκο
του επαίτη.
Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο, ανεβαίνοντας κατηγορία, εκεί όπου κυκλοφορούν
φουσκωμένα πορτοφόλια...
Μάλιστα, αναρτήσαμε και ταμπέλα που
λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση προσκαλεί
άτομα υψηλού εισοδήματος να μεταφέρουν
τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα,
καταβάλλοντας εφάπαξ 100.000 ευρώ για
το παγκόσμιο εισόδημά τους, συν 25.000
ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειάς τους.
Μάλιστα, η σχετική διάταξη πρόκειται να
ενταχθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο, που
θα κατατεθεί τον Νοέμβριο στη Βουλή.
Το κίνητρο-δόλωμα είναι ότι ο... λεγάμενος λεφτάς θα υπαχθεί αυτόματα στο ελληνικό φορολογικό σύστημα, με το οποίο
θα έχει... ευνοϊκότερη φορολόγηση. Στην
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 12
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Από φτώχεια
μια χαρά πάμε!

τις εκλογές στην Ελλάδα από όπου κι αν βρίσκονται, ζουν, προοδεύουν, μεγαλώνουν τα
παιδιά τους, με τον νου τους στην πατρίδα,
χωρίς να προσδοκούν οφέλη.
Μπήκε στο τραπέζι, με πρωτοβουλία του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρόταση να ψηφίζουν για τις εθνικές εκλογές
από τον τόπο διαμονής τους οι απόδημοι, οι
Έλληνες που ζουν σε άλλες χώρες, επιμένοντας ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Και ενώ θα περίμενε κα-

Στις πιέσεις των συντρόφων
του να μπει μπροστά, ο Τσακαλώτος απαντά πως κάθε άλλο
παρά έχει τέτοιες σκέψεις. Και
αυτό το ξέρει ο Τσίπρας. Με αποτέλεσμα τον... ανταρτοπόλεμο
να τον έχουν αναλάβει αυτοί
που κατείχαν τις πρώτες θέσεις,
ο πρώην πρόεδρος της Βουλής
Νίκος Βούτσης και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Γιάννης Δραγασάκης. Με επίκεντρο δηλώσεις όπως «ήμα-

σταν ανέτοιμοι να κυβερνήσουμε», «ήταν λάθος η επιλογή Βαρουφάκη», «εναλλακτική
λύση ήταν η δραχμή, σε σύγκρουση με τα αφεντικά της ΕΕ».
Και όλα αυτά τα θυμήθηκαν μετά από τεσσεράμισι χρόνια. Όσο
είχαν τις καρέκλες ούτε ίχνος
κριτικής.
Απέναντι στον εσωτερικό πόλεμο που δέχεται ο Τσίπρας, πήρε τον δρόμο προς τον λαό, χωρίς να δείχνει ότι ασχολείται με
το χθες –απλώς θα είναι στο κάÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 12

=Κι εμείς χαρήκαμε με τη «στήριξη»
Πομπέο! - Τόσο αφελείς είμαστε
=Η συμφωνία έχει θύμα τους Κούρδους
4ΣΕΛ. 6

Κορυφαίοι υπουργοί ανησυχούν

Πονοκέφαλος το Μεταναστευτικό
για την κυβέρνηση
=Οργή στις περιοχές που
θα εγκατασταθούν πρόσφυγες

Σε 40.000 διαμερίσματα
θα στεγαστούν οι πρόσφυγες
=Στα νησιά που καταφθάνουν
τους περιμένουν ταξί!
4ΣΕΛ. 14

Αγόρασε ακίνητο
και πάρε «χρυσή βίζα»!
4ΣΕΛ. 11

Το Ουκρανικό δεν δίχασε την Εκκλησία

Κανένα αυτοκέφαλο δεν ήταν
ξεκομμένο από γεωπολιτικές εξελίξεις

Αυξάνουν τις αποδοχές σε ΕΡΤ και ΑΠΕ

Πώς έφτασε στο τέλος η άλλοτε Στην αρμοδιότητα του Μαξίμου η εποπτεία των ΜΜΕ!
πανίσχυρη Τηλέτυπος
Ταινιοθήκη υψηλής αξίας Mega σε τιμή ευκαιρίας

Τραμπ και Πούτιν κάνουν
τα χατίρια στον Ερντογάν

Στον Μαρινάκη
κληρώνει
η Forthnet

=Πρέπει να κρατήσουμε την ενότητά
μας, τονίζει στην Ιεραρχία
ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος
4ΣΕΛ. 4

