
Και ξαφνικά, καινούργιο φρούτο μάς προ-
έκυψε. Και μάλιστα, με έναν... σμπάρο

δυο «τρυγόνια» πετάχτηκαν. Και για να μην
προκαλέσουμε άγριες αντιπαραθέσεις, του
τύπου «εγώ το είπα πρώτος», να
βάλουμε στην άκρη τους όποιους
τσακωμούς, από τη στιγμή που στο
ίδιο αλώνι μπήκαν να αλωνίσουν.
Κατά σύμπτωση, μάλιστα, έχουν επιστημο-
νικές ρίζες από την ίδια φύτρα, τα Νομικά.
Και κατά βάση είναι θεράποντες του Συ -
ντάγματος, όμως με την πολιτική μέχρι σή-
μερα δεν είχαν καμία σχέση. 
Δεν πρόλαβε να πέσει στην παλαίστρα η

νέα, η μεγάλη Ιδέα, που θα αλλάξει τον ρουν

της Ελληνικής Ιστορίας και από τη
μια στιγμή στην άλλη η Ελλάδα θα
αναβαθμισθεί, θα γίνει το νέο πρό-
τυπο στην παγκόσμια σφαίρα, η Δη-

μοκρατία που αναγεννιέται...
Ποια είναι η... επανάσταση; Ο νέος πα-

τριωτισμός.
Ο μέχρι τώρα πατριωτισμός πάλιωσε, σκού-

ριασε. Κανένας στη Γη δεν μας υπολήπτεται
πλέον. Μόνο για την Ελλάδα του Περικλή
μιλάνε, του Θουκυδίδη, του Φειδία, του Αρι-

στοτέλη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Άντε και του Ελευθερίου Βενιζέλου...
Η πρωτιά της μεγάλης αλλαγής –αν δεν

κάνω λάθος– ανήκει στον συνταγματολόγο
/ καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου κ.
Νίκο Αλιβιζάτο, ο οποίος έβαλε στον γύρο
που γυρίζει τον «νέο πατριωτισμό» και λί-
γες ημέρες αργότερα η νέα Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, σε παρέμβασή της κατά την πρό-
σφατη περιοδεία της στη Θράκη, μίλησε για

«νέο πατριωτισμό», γνωρίζοντας τι θα πρέ-
πει να γίνει από τη θητεία της ως προέδρου
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Μάλιστα, ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος ξεδίπλω-

σε και το πώς θα θεμελιωθεί ο «νέος πα-
τριωτισμός». Η κινητήριος δύναμη είναι οι...
ξένες γλώσσες που έμαθαν στο εξωτερικό
που πήγαν! Ναι, μην κρυφογελάτε. Και ως
απόδειξη φέρνει τη σύνθεση της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη. «Υπάρχει μια γενιά 40άρη-
δων – 50άρηδων στην κυβέρνηση που είναι
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Κάνουν καλά
τη δουλειά τους. Ο κόσμος βαρέθηκε τις πα-
ρόλες, θέλει σταράτες κουβέντες»!

Κοντά στο «Τετέλεσται» 
χιλιάδες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις

Γράφουν σήμερα στο «Π»

2
3

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 – ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ÁÑ. ÖÕË. 1.440 – ÅÕÑÙ 2 • www.paron.gr

ó.
13 ÄéáâÜóôå óôéò

Το Μεταναστευτικό ανάβει 
φωτιές στην κυβέρνηση

Τουρκία και Λιβύη
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ  ......................... Σελ. 4

Δεν μπορώ να αναπνεύσω
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ  ................................ Σελ. 5

Οι απειλές για μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  ........................... Σελ. 6

Η κατευναστική πολιτική έκανε μεγαλύτερο 
τον Τουρκικό κίνδυνο
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ  .................................. Σελ. 7

Οι επικίνδυνες αυταπάτες της Αθήνας 
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ  ..................... Σελ. 8

Για τους εν Ευρώπη καταπίνοντες 
την κάμηλον ΜΕΡΟΣ Α΄
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ............................ Σελ. 10

Καταπληκτική πληροφόρηση 
και καταπληκτικές ιδέες!
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ....... Σελ. 10

Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο 
δεν αμφισβητούνται από κανέναν
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ  .............. Σελ. 12

Ελληνο-τουρκο-λιβυκών νεότερα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ............. Σελ. 12

= Ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν

Κέρδος για το ραδιόφωνο
από την πανδημία

Κατώτατο μισθό διαβίωσης ανακοί-
νωσε η Ισπανία για τα νοικοκυριά χα-

μηλού εισοδήματος, βοηθώντας τους
φτωχούς. Η επιδότηση αναμένεται να
καλύψει 850.000 νοικοκυριά, περίπου
2.300.000 άτομα στην Ισπανία, με το συ-
νολικό κόστος να ανέρχεται σε 3 δισε-
κατομμύρια ευρώ τον χρόνο. 

Εδώ στην Ελλάδα τι λέει η κυβέρνη-
ση; 

Υπάρχει στο μπλοκάκι του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανάλο-
γη επιδότηση για τα φτωχά ελληνικά νοι-
κοκυριά; 

Η Αθήνα συνεχίζει να βρίσκεται σε λήθαργο

Το θέτει ευθέως ο γνωστός
καθηγητής Κοινωνιολογίας

του Πανεπιστημίου Αθηνών Κων-
σταντίνος Τσουκαλάς, ο οποίος
υπηρέτησε για μια θητεία στη
θέση του προέδρου του Ελλη-
νικού Ιδρύματος Πολιτισμού, και
μάλιστα, κατά σύμπτωση, σε μέ-
ρες πονηρές, που ίσως να είναι
και παγίδα, με τη… γλυκιά γεύ-
ση της... προκαταρκτικής από-
φασης της Κομισιόν για τη δια-
νομή 560 δισ. ευρώ, από τα οποία
τα 310 δισ. ευρώ σε επιχορη-

γήσεις και τα 250 δισ. ευρώ σε
δάνεια, που περιέχει και τα δε-
σμά της ενισχυμένης (για την
Ελλάδα) εποπτείας. 

Μιλώντας στο «Βήμα», κα-
τέθεσε τις ανησυχίες του: «Όλες
οι χώρες βουλιάζουν στις αντι-
φάσεις. Όσο κι αν φαίνεται φο-
βερό, βρισκόμαστε ενώπιον του
διλήμματος  “οικονομία ή ζωή;’’.
Δεν μπορεί να ξεκαθαριστεί ακό-
μη – κι εδώ είναι ο πυρήνας του
κακού – η σχέση ανάμεσα στα
παραδοσιακά εθνικά κράτη, που

δεν είναι όμως κυρίαρχα, από
τη μια μεριά, και στην παγκο-
σμιοποιημένη πολυκεντρική οι-
κονομία, από την άλλη, που δρα
με μόνον γνώμονα τη μεγιστο-
ποίηση του επιχειρηματικού κέρ-
δους. Πρόκειται για μια επίπο-
νη εξίσωση, η επίλυση της οποίας
μετατίθεται συνεχώς για το μέλ-
λον». 

Ποιος μπορεί να διαφωνήσει
έστω και με μία από τις παρα-
πάνω λέξεις που καταθέτει ο
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, εκ-

φράζοντας πρωτίστως την πραγ-
ματικότητα που ζει η ελληνική
κοινωνία, αλλά ακουμπώντας
σίγουρα και τις κοινωνίες των
εταίρων μας;

Για ό,τι συμβαίνει, όμως, στη
«γηραιά ήπειρο», το πρόβλημα
είναι η ίδια η Ευρώπη. Και το
επισημαίνει ο κ. Κ. Τσουκαλάς,
ο οποίος ευθέως τονίζει ότι η
Ευρώπη έχει αποδείξει πόσο
ανεπαρκής είναι ως πολιτική ο -
ντότητα και ότι κινδυνεύει να

Η Ισπανία δείχνει 
τον δρόμο...

Αν δεν αλλάξει τίποτα, αν δεν αρθούν τα μέτρα τύ-
που καραντίνας και διαγνωστικών τεστ (υγειονομι-

κό διαβατήριο), τα νησιά μας του Αιγαίου, του Ιονίου
και η Κρήτη απειλούνται με οικονομική κατάρρευση.
Υπάρχουν νησιά, όπως η Σαντορίνη, όπου κάθε μέρα
έδεναν μέχρι και πέντε κρουαζιερόπλοια με χιλιάδες
τουρίστες. Όπως μας έλεγαν τοπικοί παράγοντες, περ-
νούσαν από το νησί γύρω στα 5.000.000 τουρίστες και
σήμερα κάνουν τον... σταυρό τους να επισκεφθούν το
πανέμορφο νησί τους 500.000.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο αν θα ανοίξουν τα λι-
μάνια. Από το υπουργείο Ναυτιλίας δεν υπάρχει κα-
μία... γεύση αν και πότε θα ανάψει το «πράσινο φως»
στα κρουαζιερόπλοια να πλεύσουν προς τα νησιά μας.
Βέβαια, δεν είναι σίγουρο και αν όλα τα κρουαζιερό-

Κλειστά παραμένουν τα λιμάνια...

Κανένα σινιάλο 
από τα κρουαζιερόπλοια! 

Πατριωτισμός α λα καρτ...
ÈÁÑÑÁËÅÁ

ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Χάνουν συχνότητες ΕΡΤ – Digea

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2 

Ψηφιακός οικονομικός πόλεμος σε βάρος των ΜΜΕ

ÓÅË. 11

Μετά φόβου… Θεού το
άνοιγμα στον τουρισμό

ÓÅË. 6

Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη:
Στην καρδιά της 
ΟΛΟΙ οι Έλληνες

4ΣΕΛ. 10

Υποχρεωμένο 
να πληρώνει 
πνευματικά 
δικαιώματα 
το Radio Pro

= Προέχει ο άνθρωπος

= Με οικονομική κατάρρευση απειλούνται τα νησιά 
= Αίρει η Γερμανία το απαγορευτικό 

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 6

«Οικονομία ή ζωή;», το μεγάλο δίλημμα...

Αγώνας… δρόμου για την 
ανακάλυψη θεραπείας 

και εμβολίου κατά του κορονοϊού

Προ των πυλών, ο Tαγίπ Ερντογάν επιδιώκει 
τον ακρωτηριασμό και τη δορυφοριοποίηση της Ελλάδας

εθνικός συναγερμός

Διχοστασία και σάλος 
στην Ακαδημία από νέες 
παρανομίες της Προέδρου

= Τον Οκτώβρη η πληρωμή 
των αναδρομικών για τις επικουρικές

4ΣΕΛ. 5 και 9

4ΣΕΛ. 9

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

4ΣΕΛ. 11

Σåëίδα 8

ΕΔΩΚΑΙ ΤΩΡΑ

4ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

Θα επιδοτούνται σειρές για να μεταδίδονται από τις ιντερνετικές πλατφόρμες

Ανασχηματισμό κάνει
στο κόμμα ο Τσίπρας

Εθνική γραμμή στα Ελληνοτουρκικά
= Προτείνει η Φώφη Γεννηματά

Τα πολύ έξυπνα πουλιά, τελικά, πιά-
νονται πιο εύκολα. Αυτό έπαθε και η

Google. Χρήστες της κατέθεσαν ομαδι-
κή αγωγή εναντίον της για παραβίαση
του απορρήτου των υπηρεσιών και ζη-
τούν αποζημίωση 5 δισ. δολαρίων. 

Την κατηγορούν ότι συγκέντρωσε
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκα-
τομμυρίων χρηστών της σχετικά με το τι

5 δισ. δολ. αποζημίωση ζητούν
Πιάστηκε στα...
πράσα η Google!

=Πουλούσε τα
προσωπικά δεδομένα
των χρηστών της 

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Στην τελική φάση 
για τις ψηφιακές συντάξεις 

βρίσκεται ο e-ΕΦΚΑ

Εμπορικό «όχι» 
στην Τουρκία

4ΣΕΛ. 7

Δάνεια 10,6 δισ. ευρώ
πουλάει η Alpha Bank

Ένας στους δύο ψωνίζει 
ηλεκτρονικά από το «μπακάλικο»!

4ΣΕΛ. 12
= Σημαντικός ο ρόλος των ελλήνων γιατρών

Αναβαθμίζεται
η Σούδα
4ΣΕΛ. 10




