Απελευθερώθηκαν χιλιάδες φορολογούμενοι που κρατούνταν έως τώρα όμηροι

ÓÅË. 14

Παραγράφονται όλες οι εκκρεμείς
φορολογικές υποθέσεις από το 2011 και πριν!
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής υπέγραψε τη σχετική εγκύκλιο μετά την απόφαση
του ΣτΕ και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Με πάρα πολλά βαρίδια
έκλεισε η αξιολόγηση!
ÓÅË. 15
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Και τι δεν ζήτησαν οι «θεσμοί»

Ψιλό γαζί μάς δουλεύουν όλοι...

Τώρα πήρε χαμπάρι ο κ. Μοσκοβισί ότι υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι!

= Όπου κρύβουν οι χρηματοδότες των πολιτικών τα δισ. που έχουν κλέψει!
= Αν δεν είχαν προστάτες τα αφεντικά σας, κύριε Επίτροπε, θα είχαν καταργήσει τις... φωλιές των αρπακτικών

Α

λα καρτ είναι η ευαισθησία του Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιερ Μοσκοβισί για τους φορολογικούς παραδείσους, τους οποίους έχουν σπείρει σε

όλη την οικουμένη οι διεθνείς μεγαλοκαρχαρίες, υπό την προστασία των...
υπαλλήλων τους – πολιτικών (Προέδρων, πρωθυπουργών, υπουργών και
αξιωματούχων σε κρίσιμα πόστα), σε

Τσιμουδιά για τα
«κόκκινα» δάνεια!
Π

οια, άραγε, είναι η εξήγηση για το ότι το θέμα των
«κόκκινων» δανείων δεν απασχόλησε τις διαπραγματεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση; Όταν είναι
το καίριο θέμα από το οποίο εξαρτάται η επόμενη μέρα, από τη στιγμή που οι «θεσμοί» λένε συνεχώς, μέσα και έξω, ότι αν δεν ρυθμιστούν, ώστε να αρχίσει η
εξυπηρέτησή τους, οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα
ανακεφαλαιοποίηση και ενδεχομένως να υπάρξει και
«κούρεμα» καταθέσεων…
Τι συμβαίνει; Μήπως συνειδητοποίησαν ότι δεν
μπορούν να πουληθούν γιατί οι Διοικήσεις των τραπεζών θα μπλέξουν άσχημα, στη βάση εκείνη που το
«ΠΑΡΟΝ» είχε επισημάνει στο φύλλο της 15ης Οκτωβρίου, στην κορυφή της πρώτης σελίδας, με τίτλο
«Άκυρες θα κρίνουν τα δικαστήρια τις πωλήσεις
δανείων σε funds αν δεν έχει ερωτηθεί ο δανειολήπτης αν θέλει να αγοράσει το δάνειό του στην
τιμή που το πουλάει η τράπεζα, αλλιώς θα πρόκειται για καταχρηστική άσκηση δικαιώματος»;

Έλεος...

Κάποιοι θέλουν να κόψουν
το χαμόγελο από το
«Χαμόγελο του Παιδιού»...

Ά

λλη εξήγηση δεν υπάρχει όταν το υπουργείο Οικονομικών φθάνει στο σημείο να επιβάλλει σε αυτό τον κοινωνικό φορέα, που κάθε μέρα, κάθε στιγμή προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το χαμόγελο στα
παιδιά που ζουν σε δύσκολες συνθήκες, τέλη κυκλοφορίας 24.217,48 ευρώ –άκουσον άκουσον– για
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Διψήφιο ποσοστό στο πρώτο γκάλοπ
το στοίχημα για το «Κίνημα Αλλαγής»
óåë. 7

Έχασε κατά κράτος από τον Τσίπρα

Δεν του βγήκε του Μητσοτάκη
η… Σαουδική Αραβία
=Με δική του πλατφόρμα στο συνέδριο ο Σαμαράς!

óåë. 8

ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Προς «σκεπτικιστές»…
Για τον δημοσιογράφο αποτελεί πάντα μεγίστη ικανοποίηση όταν διαπιστώνει ότι τα κείμενά του βρίσκουν
κάποια απήχηση στο αναγνωστικό κοιÃñÜöåé ï
νό. Αυτήν ακριβώς την ικανοποίηση
ÃÅÙÑÃÉÏÓ
αισθάνθηκα κι εγώ όταν για τα δύο τεËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
λευταία άρθρα μου άνθρωποι που μου
κάνουν την τιμή να με παρακολουθούν έσπευσαν με διαφόρους τρόπους να με διαβεβαιώσουν ότι τα όσα έγραψα περί Ευρώπης και περί
«θεσμών» τούς βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους. Ωστόσο, υπήρξαν και ορισμένοι που –χωρίς να είναι τελείως αντίθετοι– ήθελαν να εκφράσουν τον προβληματισμό που τους βασανίζει: Για το εάν μπορούμε
να πορευθούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, ένας εξ αυτών μου έθεσε το ερώτημα: «Είστε ευρωσκεπτικιστής; Είστε δραχμιστής;». Γι’ αυτό το ση-

ó. 17, 18

48
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ÄéáâÜóôå óôéò

αντάλλαγμα για τη χρηματοδότηση
των... εξόδων τους, των ίδιων και των
κομμάτων τους, από τις «δουλειές» που
τους δίνουν στις χώρες τους ως... επενδύσεις! Τώρα πήρε χαμπάρι ο κ. Μο-

σκοβισί τις λίστες –είτε με γιώτα είτε με
ήτα, συνώνυμα είναι–, που χρόνια τώρα πέφτουν σαν το χαλάζι. Και κάποιες από αυτές βγήκαν στη φόρα γιατί
κάποιος τίμιος υπάλληλος δεν άντεχε

να βλέπει τη ληστεία που γίνεται με τις
πλάτες κυβερνήσεων, την ώρα που κόσμος πεθαίνει από την πείνα, που κάποιοι πνίγονται στην προσπάθειά τους
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Απροστάτευτη ! Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απαιτούν
η πρώτη κατοικία να νομοθετηθεί η προστασία της

EΡΧΕΤΑΙ
ΘΥΕΛΛΑ
πλειστηριασμων
Εκείνες
οι 187 offshore
εταιρείες του
Ναυπλίου
τι έχουν γίνει;

= Μετά τις τράπεζες, στον χορό μπαίνει και το υπουργείο Οικονομικών με
πλειστηριασμούς για χρέη στις Εφορίες! =Φοβισμένη η κυβέρνηση από τον
ιλάμε συνέχεια για τις περιβόητες λίστες
πόλεμο με χημικά από τα ΜΑΤ στο Ειρηνοδικείο, που μεταβλήθηκε σε πεδίο μάχης Μτων
φορολογικών παραδείσων, με τεÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 9

Για αυτό το... έργο θα πήγαιναν τα 300.000 βλήματα
που θα πουλάγαμε στη Σαουδική Αραβία
Ευτυχώς που, χάρη στην αποκάλυψη αυτής της «περίεργης» και με αναπάντητα ερωτήματα σκοτεινής
συμφωνίας, ακυρώθηκε και έτσι θα γλιτώσουν χιλιάδες παιδάκια της Υεμένης, που δεν φταίνε
σε τίποτα εκτός από το ότι έκαναν το λάθος να γεννηθούν σε γη όπου η ζωή δεν έχει καμία αξία...

Π

ροσφορά ζωής ήταν η
δημοσιοποίηση της συμφωνίας που είχε συνάψει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος
για την πώληση 300.000 βλημάτων και 1.700 αεροπορικών
βομβών στη Σαουδική Αραβία,
που θα χρησιμοποιούνταν στον
πόλεμο που έχει στήσει στην
Υεμένη.
Από την πολύωρη συζήτηση
στη Βουλή την περασμένη Δευτέρα αλλά και από τα «απόρρητα» έγγραφα που αποκαλύφθηκαν ήρθαν πολλά στο φως
ως προς τους όρους και την καθαρότητα αυτής της ιστορίας,
το αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τους νόμους μας διαδικασίες στα παζάρια που έγιναν και το ποιος είναι ο
πραγματικός ρόλος κάποιων
ανθρώπων και βασικά του γνωστού και μη εξαιρετέου Β. Παπαδόπουλου, το βιογραφικό
του οποίου έχει πολλά σκοτεινά σημεία.
Ο κόσμος πήρε μια γεύση και
έβγαλε τα συμπεράσματά του,
που δεν είναι και τόσο θετικά
για την κυβέρνηση.
Όλα αυτά, όμως, είναι πλέον δευτερεύοντα, από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι η συμφωνία δεν ισχύει, καθώς η
κυβέρνηση και ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος
έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι
πάει στις ελληνικές καλένδες,

μετά και τις έντονες αντιδράσεις υπουργών, με πρώτο τον
Σκουρλέτη, αλλά και κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
ο Νίκος Φίλης, ο Νίκος Ξυδάκης και άλλοι.
Πάνω απ’ όλα είναι το ότι χιλιάδες παιδιά της Υεμένης δεν
θα έχουν την τύχη του παιδιού
που βλέπετε και του κοριτσιού
που κρατάει στα χέρια του ο
πατέρας του μέσα στα χαλάσματα από τους βομβαρδισμούς.
Και σε αυτούς τους βομβαρδισμούς κάποιες από τις βόμβες
που θα έπεφταν θα είχαν ελληνικό όνομα...
Σε αυτήν τη ματαίωση έβαλε το χέρι του και το Ευρωκοινοβούλιο, που με 539 ψήφους
ενέκρινε ψήφισμα για εμπάργκο όπλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σαουδική Αραβία. Αργά, βέβαια.
Αν είχε γίνει νωρίτερα, θα είχε αποτραπεί ένα μέρος των καταστροφών και αρκετοί άνθρωποι
θα ζούσαν... Έστω και αργά,
όμως, είναι κάποια βοήθεια στον
ανυπεράσπιστο λαό της Υεμένης, που σκοτώνεται για τα συμφέροντα άλλων...
Ευνόητο είναι ότι το εμπάργκο
όπλων προς τη Σαουδική Αραβία αφορά και τη συμφωνία πώλησης 300.000 βλημάτων και
1.700 αεροπορικών βομβών,
είτε ισχύει είτε όχι... Προς μεγάλη θλίψη του κάθε Β. Παπαδόπουλου...

Πέντε συν ένας οι ενδιαφερόμενοι για επτά άδειες

Μνημόνιο για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Δεν πρόκειται για «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» στη δημοπρασία για τις άδειες
επιστροφή του Mega ΣτΕ: Αντισυνταγματική η επιπλέον θητεία… 26 μηνών στο ΕΣΡ

λευταία... παραγωγή τα «Paradise Papers», σε
συνέχεια των «Panama Papers», και έχουμε
ξεχάσει τις ελληνικές παραγωγές.
Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι: Αναφερόμαστε σε εκείνη την... ξεχασμένη λίστα με τις
187 offshore εταιρείες του Ναυπλίου, που
έχουν δηλώσει έδρα το Πόρτο Χέλι. Κουβέντα
δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Ακόμη και
οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των άλλων εφημερίδων την έχουν, φαίνεται, ξεχάσει. Ούτε
αράδα δεν υπάρχει σε καμία εφημερίδα. Για
ποιον, άραγε, λόγο;
Θέτουμε το θέμα, ρωτώντας τον υπουργό
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο αλλά και
τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γ. Πιτσιλή:
• Πού βρίσκεται η εν λόγω λίστα; Έχουν
ελεγχθεί οι 187 offshore εταιρείες; Αν ναι, τι
έβγαλε ο έλεγχος και τι ποσά εισέπραξε το Δημόσιο; Αν όχι, γιατί;

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Οριστικοποιήθηκε η επίσκεψη
Ερντογάν για τις 7-8 Δεκεμβρίου
= Δεν μπορεί να χτιστεί ειλικρινής φιλία χωρίς
σεβασμό της Συνθήκης της Λωζάννης,
διαμηνύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

óåë. 9

Τα σκάνδαλα πνίγουν πάλι
τη φαμίλια του Σουλτάνου
= Το λαθρεμπόριο με το Ιράν και ο μάρτυρας
που άρχισε να μιλά…

óåë. 6

Κραυγή αγωνίας-έκκληση από τους κατοίκους της Μάνδρας

Μη μας ξεχάσετε όταν…
σβήσουν τα φώτα! óåë. 14

Πλήρης επιβεβαίωση του «Π»

6 στους 10 κόβονται από
το κοινωνικό μέρισμα óåë. 4

Ο θάνατος ενός ομογενούς
καθηγητή των Ελληνικών στις ΗΠΑ
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

óåë. 11, 12, 13

Η έλλειψη μεταρρυθμίσεων
δημιουργεί στρεβλώσεις στην
ελληνική αγορά φαρμάκου

Πώς το κρύο αυξάνει τις καρδιαγγειακές επιπλοκές

Μονάδα Άμεσης Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών
Επεισοδίων στο ΙΑΣΩ General

