
= Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης 
ξετυλίγει βήμα βήμα την τελική ρύθμιση για την οριστική διάσωσή της 
= Αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει 
και τους συνεπείς δανειολήπτες
= Οι Ευρωπαίοι έχουν δώσει το «πράσινο φως» 

Τύφλα να ’χει το αλήστου μνήμης «Σχέ-
διο Μάρσαλ», τότε, στα πέτρινα χρόνια,

τη δεκαετία του πενήντα, με την Ελλάδα ρη-
μαγμένη από τον Εμφύλιο, το οποίο τελικά
έγινε η... «μάσα για τα αφεντικά» εκείνης
της μαρτυρικής εποχής, αντί τα «ντό-
λαρς» να οδηγήσουν στην ανοικο-
δόμηση της χώρας, όπου κυριαρ-
χούσαν τα ερείπια…
Ήταν και τότε πολλά τα λεφτά...
Δεν έχει καμία σχέση η σημερινή Ελλάδα

με εκείνη του ’50. Υπάρχουν, όμως, κά ποιες
ομοιότητες...

Δέκα χρόνια Μνημόνια πήγαν πο-
λύ πίσω την πατρίδα μας. Τότε το
φταίξιμο ήταν εκείνων που κυβερ-
νούσαν. Σήμερα ο εχθρός ήρθε απέ-
ξω. Και η Ελλάδα δεν είναι το μό-

νο θύμα του κορονοϊού, που δεν κάνει διακρίσεις
αν είσαι πλούσιος ή φτωχός, δεν επιλέγει

τους επώνυμους ή τους ανώνυμους σε κάθε
χώρα... Σαρώνει όλο τον πλανήτη. Μέχρι
προχθές 361.249 συνάνθρωποί μας είχαν
καταλήξει, με τα κρούσματα σε 188 χώρες
να έχουν φτάσει στα 5.850.258, από τα οποία
τα 2.444.898 έχουν αναρρώσει.
Και φυσικά είναι άγνωστες οι... προθέσεις

του «εχθρού», που παραμένει ανίκητος, με
τους εξπέρ του ιατρικού χώρου να έχουν επι-

στρατευθεί στα εργαστήρια για να κατα-
σκευάσουν το υπερόπλο που θα αφοπλίσει
τον κορονοϊό πριν κάνει τρομακτικότερη ζη-
μιά. Μέχρι τότε η μάχη που δίνεται είναι για
να αποκατασταθούν οι ζημιές και να οχυ-
ρωθεί ο κόσμος ώστε να μη βρίσκει πόρτες
ανοιχτές ο φονικός ιός. Σε αυτόν τον πόλε-
μο, όμως, χρειάζονται... καύσιμα. Για να στα-

Κρυφό Μνημόνιο 
πίσω από τα 32 δισ.
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Πόλεμος φθοράς από τον Ερντογάν με μέτωπο 
από Έβρο έως Καστελλόριζο και Γαύδο!

Προβληματισμοί για τους χειρισμούς 
στην εξωτερική πολιτική
Του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΤΩΙΔΗ ............................... Σελ. 4

Σχέδιο Μέρκελ – Μακρόν: Αξίζει να δούμε 
τι πραγματικά έχει συμβεί
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ   ............................... Σελ. 5

Τι απαιτεί η Τουρκία από την Ελλάδα 
και τι ζητάει η Ελλάδα από την Τουρκία
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ............................ Σελ. 6

Περίεργη απάθεια και απραξία 
στα θέματα Εθνικής Άμυνας
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ  .................................. Σελ. 7

Με μοντέλο τον ESM και όρους 
το Ταμείο Ανάκαμψης
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ..................... Σελ. 10

Η ευρωπαϊκή ανασυγκρότηση
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ........................ Σελ. 12

Η Άλωση της Πόλης και η εντολή 
του τελευταίου αυτοκράτορα
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ .................... Σελ. 12

Κι όμως, το ξήλωμα του εθνικού μας 
πουλόβερ συνεχίζεται
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ............................. Σελ. 14

Νέο χτύπημα 
σε βάρος του Τύπου

Δυστυχώς, είναι αλήθεια... Και είναι
ντροπή για τούτο το κράτος και όλους

αυτούς που το διοικούν. Σε τραγικές στιγ-
μές, δείχνουν ότι δεν έχουν ανθρωπιά.
Δυσκολεύεται να πιστέψει κανείς ότι εί-
ναι γεγονός. Ότι ισχύει… Ότι εδώ και δύο
με τρία χρόνια δεν έχουν πληρώσει τα
έξοδα κηδείας για 46.752 συνταξιού-
χους του ΟΓΑ. Τα χρήματα που κατα-
βάλλονται για κάθε κηδεία είναι 800 ευ-
ρώ και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε
37.401.600 ευρώ, σύμφωνα με το Ενι-
αίο Δίκτυο Συνταξιούχων. 
Ούτε αυτό δεν μπορούν να διευθε-

τήσουν οι αρμόδιοι, ώστε να μην ταλαι-
πωρείται ο συνταξιούχος… ακόμη και
νεκρός; 

Αποκάλυψη – Μόνο στο «Π»

Όχι από το παράθυρο, όπως
αρκετοί πίστευαν, αλλά κα-

νονικά από την πόρτα σχεδιά-
ζει ο Κυρ. Μητσοτάκης να βά-
λει τους ιδιώτες στα δημόσια
νοσοκομεία. Κι αυτό θα είναι
μόνο η αρχή για το ξήλωμα του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και
την εμπορευματοποίηση της πε-
ρίθαλψης στη χώρα. 
Εντός του 2020 θα ξεκινήσει

πιλοτικά η συνεργασία τριών
νοσοκομείων με ιδιωτικές εται-
ρείες, σε πρώτη φάση στον το-
μέα των διαγνωστικών εξετά-
σεων. 
Σύμφωνα με τους σχεδια-

σμούς της κυβέρνησης, η ιδιω-

τική εταιρεία θα νοικιάσει σε νο-
σοκομεία που δεν διαθέτουν
τον αναγκαίο εξοπλισμό μηχα-
νήματα (αξονικούς τομογρά-
φους κ.ά.) για τη διενέργεια εξε-
τάσεων των ασθενών. Το κόστος
των εξετάσεων θα καλύπτεται
από τον προϋπολογισμό του νο-
σοκομείου, που θα αποδίδει τα

χρήματα στην ιδιωτική εταιρεία.
Τα μηχανήματα για τις εξετάσεις
θα τα χειρίζονται εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία, ενώ η ιδιωτι-
κή εταιρεία θα έχει τη δυνατό-
τητα –όποτε κρίνει σκόπιμο– να
τους δίνει μπόνους για τις υπη-
ρεσίες τους. 
Σε όσους τον επικρίνουν ότι

με τον τρόπο αυτό ιδιωτικοποι-
είται η δημόσια υγεία ο πρω-
θυπουργός εμφανίζεται σχεδόν
κυνικός: «Αυτό που με ενδια-
φέρει είναι το αποτέλεσμα και
όχι αν είναι το Δημόσιο ή οι ιδιώ-
τες που το καταφέρνουν». 
Τα ερωτήματα που προκύ-

Χρωστούν 
τα έξοδα κηδείας

(800 ευρώ) για 46.752
συνταξιούχους...

Τ
α σύννεφα πυκνώ-
νουν στον ορίζοντα
και δεν διαφαίνεται

κανένα ενθαρρυντικό ση-
μάδι για ορδές τουριστών
το καλοκαίρι. Αυτό βλέπει
η κυβέρνηση και ανησυ-
χεί ότι θα είναι μεγάλο το
πλήγμα για όλο τον κλά-
δο του τουρισμού, από τον
οποίο ζουν εκατοντάδες
επαγγέλματα. Απόδειξη,
το ότι φαίνεται να αποσύ-
ρει τους υγειονομικούς
ελέγχους για τους τουρί-
στες που θα έρθουν από
άλλες χώρες, οι οποίοι δεν
θα περνούν από τεστ για

κορονοϊό. Η μη υποχρέω-
ση υποβολής σε τεστ, όμως,
προκαλεί ανησυχία στους
τουρίστες που θα ήθελαν
να κάνουν τις διακοπές
τους στην Ελλάδα. 
Κάθετα αντίθετος στην

κατάργηση της εξέτασης
για κορονοϊό είναι ο πολύ
γνωστός δημοσιογράφος
Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποί-
ος στην ιστοσελίδα του
«Hellas Journal» γράφει:
«Πιστεύω ότι η κυβέρνη-
ση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη δεν θα έχει κάνει 
μεγαλύτερο λάθος στη
διάρκεια της θητείας της.

Πάνω από 70% η πτώση του τουρισμού! 

Δισεκατομμύρια ευρώ με το... τσουβάλι, αν έρθουν…
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ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

192 εκατ. ευρώ δόθηκαν την τελευταία πενταετία
στα ΜΜΕ από τις τράπεζες για διαφημίσεις
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Άγνωστος ο αριθμός των πελατών της Vodafone TV που πληρώνουν συνδρομή

ÓÅË. 10

Ραγίζει η εικόνα
του Μητσοτάκη

Ο Γιατρός σας  σελ. 8

Η συνταγή για την επόμενη
μέρα του κορονοϊού

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ 

ÓÅË. 6

Θα την πληρώνουμε 
για χρόνια την καραντίνα...
Εκεί στο Μαξίμου, όπου αποφασίζουν για εμάς

χωρίς εμάς, χωρίς καν να μας ρωτήσουν, θα
διερωτηθούν άραγε πού θα βρουν τα λεφτά οι
πολίτες, τα νοικοκυριά, για να πληρώσουν τα
«χαράτσια» που τους βάζουν; Με πρώτους εκεί-
νους που τους έβαλαν σε... αναστολή εργασίας…
Με τα 800 ευρώ, που στην πραγματικότητα εί-
ναι κάτω από 550 ευρώ τον μήνα, τι να πρωτο-
πληρώσουν, όταν μάλιστα δεν φταίνε που έμει-
ναν χωρίς δουλειά; 
Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, πώς θα μαγειρέ-

ψουν, τι θα βάλει στο τραπέζι η νοικοκυρά, όταν
δεν μπαίνει μεροκάματο στο σπίτι; Υπολόγισε ο
υπουργός Οικονομικών πόσο κόστισε στο πορ-
τοφόλι του νοικοκυριού το καλοριφέρ που έκαι-
γε όλη μέρα με τον εγκλεισμό; 
Ένα μέσο νοικοκυριό στην Αθήνα ξόδεψε από

την 1η Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου 40% περισ-
σότερα χρήματα για θέρμανση από όσα θα πλή-
ρωνε χωρίς καραντίνα. Πιο αναλυτικά, με συνε-
χή θέρμανση ή με 8ωρη απουσία για δουλειά,
το κόστος στην Αθήνα ήταν 158 και 113 ευρώ,
στη Θεσσαλονίκη 239 και 171 ευρώ, στα Ιωάν-
νινα 282 και 201 ευρώ και στο Καρπενήσι 385
και 275 ευρώ. 
Και κάτι ακόμη, κύριε πρωθυπουργέ, για το

οποίο ίσως να μη σας έχει ενημερώσει ο αρμό-
διος υπουργός σας: 550.000 νοικοκυριά δεν μπό-
ρεσαν να πληρώσουν τον λογαριασμό της ΔΕΗ. 

4ΣΕΛ. 10

Πρόκειται για απόφαση που πρέ-
πει αμέσως να ανακληθεί. Η Ελ-
λάδα θα τεθεί σε πολύ μεγάλο κίν-

δυνο και οι θυσίες του ελληνικού
λαού και της ελληνικής κυβέρνη-

4ΣΕΛ. 10

Κύμα επενδύσεων
στα media 

από τη Forthnet
Με τέσσερις 

ελληνικές σειρές η ΕΡΤ

=Οικονομία, Μεταναστευτικό,
Εργασιακά και Μακεδονικό, 
οι πληγές της κυβέρνησης

Ο ιός διαλύει 
την αγορά ακινήτων

= Χωρίς τεστ οι ξένοι που θα έρθουν! 
=171 δισ. ευρώ οι απώλειες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο!

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14

Από την πόρτα βάζει τους ιδιώτες
στα νοσοκομεία ο Μητσοτάκης!

=Η… δοκιμή θα αρχίσει μέσα στον χρόνο σε τρία από αυτά

Θα κάνουμε τα πάντα
για να λειτουργήσει
ΜΕΘ στο νησί μας

= Να μην πάνε χαμένα, να πιάσουν τόπο, να μη μείνει πάλι στην... καραντίνα ο λαός 

Το κράτος θα επιδοτεί τη μηνιαία δόση του δανείου 
για την α’ κατοικία 

28,420 δισ. ευρώ έσοδα 
είχαν το 2019 οι επιχειρήσεις 

που έβαλε λουκέτο ο κορονοϊός!

Μονόδρομος για τη Φώφη
ο διμέτωπος αγώνας

= Κέντρα εξουσίας προσπαθούν να
μας κοντύνουν, καταγγέλλει το ΚΙΝΑΛ

Θ. Μιχαλάτος (Δήμαρχος Αργοστολίου):
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Με στόχο να κάμψει τις αντοχές της Ελλάδας Άγνωστο πότε θα ξεκινήσει η εκταμίευση

= Οι «Βόρειοι» βάζουν σκληρούς όρους…
= Στις 18 Ιουνίου το πρώτο τεστ

4ΣΕΛ. 7

Η καραντίνα άλλαξε
τον καταναλωτή!

4ΣΕΛ. 11

Κυβερνητικές παλινωδίες 
τρέφουν την τουρκική 

προκλητικότητα στον Έβρο
4ΣΕΛ. 14

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

4ΣΕΛ. 16

Είχε ζημίες το 81% 
των επαγγελματιών!

4ΣΕΛ. 10




