
Τα καταφέραμε πάλι μια χαρά...
Να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας...

Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον Έλληνα.
Αποδεικνύεται –και επιβεβαιώνεται στην

πράξη– ότι είναι στο DNA μας. 
Στη ράτσα μας...
Στόχος, πάντα, η καρέκλα...
Να την πάρει ο ένας από τον άλ-

λον, από αυτόν που την κατέχει, με την ψή-
φο βέβαια του λαού, αφού έχει κάνει μπάχα-
λο τη χώρα... Με κατηγορίες που, ως συνήθως,
είναι θολές, φτιάχνουν όμως το κλίμα που θέ-
λει ο αντίπαλος. Για να πάρει το Μαξίμου...
Την εξουσία. Δεν ζούμε καταστάσεις πρωτό-

γνωρες... Τις ζήσαμε και το «μαύρο
’89». Στόχος τότε ο Ανδρέας, με...
πολιορκητικό κριό τον Κοσκωτά. Απέ-
ναντι, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης,

ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Στή-
θηκαν παραπομπές του Ανδρέα, του Κουτσό-
γιωργα κ.λπ., με την ψήφο τότε του Φλωρά-
κη (το γιατί θα βγει κάποτε στη φόρα, για να
μάθει ο δύσμοιρος ελληνικός λαός τα παιχνί-
δια που παίχθηκαν για να τελειώσουν τον Αν-

δρέα, κάτι που δεν κατάφεραν), και έτσι επα-
νήλθε η Δεξιά στην εξουσία. 
Τώρα η Ιστορία επαναλαμβάνεται...
Τα πρόσωπα μόνο αλλάζουν...
Τα σύννεφα, πολλά... Η καρέκλα στο Μα-

ξίμου αρχίζει να τρίζει...
Σύννεφα και στην απέναντι πλευρά, στην

Κουμουνδούρου. Κυρίως εσωκομματικά, με
τους απέναντι να... λιγουρεύονται την καρέ-
κλα του Αλέξη... Σε πρώτη φάση θέλουν την

αποδυνάμωσή του... Και μετά την ανατροπή
του...
Και ενώ τα φώτα είναι στραμμένα στις δυ-

σκολίες και στα αδιέξοδα τα οικονομικά, στα
προβλήματα επιβίωσης, που μέρα με την ημέ-
ρα πολλαπλασιάζονται, με τον Ερντογάν να
καλλιεργεί κλίμα πολεμικής επιχείρησης ζη-
τώντας νησιά και θάλασσες και με την ηγε-
σία των Ενόπλων Δυνάμεών μας να στέλνει

- Εγώ αποφασίζω 
για την κυβέρνηση

Γράφουν σήμερα στο «Π»

2
6

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ÁÑ. ÖÕË. 1.443 – ÅÕÑÙ 2 • www.paron.gr

ó.
13 ÄéáâÜóôå óôéò

Στην... αγορά τα προσωπικά δεδομένα από
το κινητό, όπου είναι αποθηκευμένα!

= Τα τρία σενάρια για τον ανασχηματισμό
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Τρέχουσα πολιτική κατάσταση – Τα πάντα όλα
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Ξέχασαν την 
επιδότηση στον Τύπο!

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στείλουν ξεκάθαρο βροντερό μήνυμα…

«Α ιτία πολέμου» χαρακτη-
ρίζουν πολιτικά κόμματα

και συνδικαλιστικές οργανώσεις
τις ρυθμίσεις που προωθεί η κυ-
βέρνηση για πορείες – συγκε -
ντρώσεις. Ρυθμίσεις που προ-
διαγράφουν ένα εξόχως αυστηρό
νομοθετικό πλαίσιο, παραπέ -
μπουν στην περίοδο της δικτα-
τορίας και καθιστούν σχεδόν
απαγορευτικές τις δημόσιες μα-
ζικές διαμαρτυρίες. Η κυβέρ-
νηση προβάλλει ως βασικό επι-
χείρημα την προστασία της
δημόσιας ασφάλειας και της κοι-
νωνικοοικονομικής ζωής του
κέντρου της Αθήνας. Ποντάρει
δε στην… αγανάκτηση των πο-
λιτών για την ταλαιπωρία στην
οποία συχνά - πυκνά υποβάλ-

λονται από τις πορείες στους
κεντρικούς δρόμους της πρω-
τεύουσας. 

Η επεξεργασία του σχετικού
νομοσχεδίου έχει προ πολλού
ολοκληρωθεί και πρόκειται να
κατατεθεί στη Βουλή –εκτός
απροόπτου– εντός του Ιουλίου.
Όπου η κυβέρνηση θα βρεθεί
αντιμέτωπη με το σύνολο των
κομμάτων της αντιπολίτευσης,
πλην ενδεχομένως της Ελληνι-

κής Λύσης. ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ έχουν
ήδη προειδοποιήσει το Μέγα-
ρο Μαξίμου να μην προχωρή-
σει, ενώ εξίσου αρνητική θα 
είναι η στάση του Κινήματος Αλ-
λαγής και του ΜέΡΑ25. Στελέ-
χη της αντιπολίτευσης εκτιμούν
ότι η κυβέρνηση ανησυχεί για
έξαρση κοινωνικών αντιδράσε-
ων λόγω της πολιτικής που ακο-
λουθεί αλλά και των συνεπει-
ών της ύφεσης και επιχειρεί να

διαμορφώσει ένα πλαίσιο που
να απαγορεύει τις μαζικές δια-
μαρτυρίες. Την ίδια στιγμή, στα
συνδικάτα επικρατεί αναβρα-
σμός και προετοιμάζονται για
δυναμικές αντιδράσεις και κι-
νητοποιήσεις. «Θέλουν να κα-
ταργήσουν τις διαδηλώσεις»,
υπογραμμίζουν παράγοντες της
ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ και τονί-
ζουν ότι «το νομοσχέδιο της κυ-

Ξ
αφνικά, με το που ανέλαβε τα ηνία
της χώρας μας η κυβέρνηση της ΝΔ
άρχισε να... πυροβολεί τη Δικαιο-

σύνη, λες και για τον μη εκσυγχρονισμό
της Ελλάδας φταίει αυτή και όχι οι νόμοι
και οι αποφάσεις των εκάστοτε κυβερ-
νήσεων, της σημερινής συμπεριλαμβα-
νομένης. 

Δεν έκρυψε τις προθέσεις της η κυ-
βέρνηση, τις οποίες ανέλαβε, μάλιστα,
να δημοσιοποιήσει ως δικαστικός ο πρώην
πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Και άρχισε να ξεδιπλώνει καίριες αλλα-
γές στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, που
προφανέστατα είναι η ατζέντα του πρω-
θυπουργού και σχετίζονται με τα αιτή-
ματα του οικονομικού και επιχειρηματι-
κού κατεστημένου, ντόπιου και ξένου... 

Το οποίο κατεστημένο, προφανώς, θε-
ωρεί τις αλλαγές στη λειτουργία της Δι-

καιοσύνης αναγκαία προϋπόθεση για να
γίνουν... μεγάλες επενδύσεις στην Ελ-

λάδα, επικαλούμενο τις χρονοβόρες δι-
καστικές διαδικασίες, που καθυστερούν
την έκδοση της τελικής απόφασης. Με
τον ΣΕΒ μπροστάρη στις απαιτήσεις...

Και εδώ έρχεται να... κουμπώσει η δή-
λωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης
κ. Παν. Πικραμμένου στην «Καθημερι-
νή»: «Αν χαθεί το στοίχημα της Δικαιο-
σύνης, κινδυνεύει να χαθεί και εκείνο της
οικονομίας». Όλες οι αλλαγές, δηλαδή,
που έχει αποφασισθεί να γίνουν στη Δι-
καιοσύνη είναι υπέρ των επιχειρήσεων...

Ήδη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
κ. Πικραμμένος δημοσιοποίησε από το
βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελ-
φών και μέσα από συνεντεύξεις του το
στίγμα των αλλαγών στη λειτουργία της
Δικαιοσύνης, ώστε να βγαίνουν στο άψε
– σβήσε οι αποφάσεις των δικαστηρίων.
Συγκεκριμένα, μίλησε για: 

= ανοιχτόμυαλους και ανταγωνιστι-

Η Δικαιοσύνη στο σκαμνί; 

Ω, τι όμορφος κόσμος, μπαμπά...

Blackout στα τηλεοπτικά έσοδα
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16 εκατ. ευρώ στο ταμείο για Mega, «Βήμα», «Νέα», in.gr

Η πολιτική παραδόθηκε 
στη σκανδαλολογία!

ÓÅË. 9

Πού είδαν ότι η οικονομία 
πάει καλά; 

Λουκέτο απειλεί 1
στις 3 επιχειρήσεις 

4ΣΕΛ. 10

Επένδυση 7,2
εκατ. ευρώ

στις ελληνικές
σειρές από
την ΕΡΤ

=Φταίει για ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας...
= Δεν... υπακούει στο ντόπιο και ξένο οικονομικό κατεστημένο για άψε –

σβήσε αποφάσεις που αφορούν επενδύσεις! 
= Δεν είναι τυχαίες οι... καθυστερημένες παρεμβάσεις του κ. Πικραμμένου,

που ως πρόεδρος του ΣτΕ ποτέ δεν είχε μιλήσει
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Φοβάται η κυβέρνηση την κοινωνική αντίδραση
Επί ποδός πολέμου τα συνδικάτα!

Η άμεση αντίδρασή μας πρέπει να είναι η επέκταση 
των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης

4ΣΕΛ. 9

Σåëίδα 8

ΩΣ ΕΔΩ, κ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Αλλαγές στις αθλητικές συμφωνίες λόγω κορονοϊού

Αυτοδιαψεύδονται η μία μετά την άλ-
λη οι εκτιμήσεις / προβλέψεις των

οικονομικών υπουργών αλλά και του 
team του Μαξίμου για το πού θα... κά-
τσει η ύφεση. Στην αρχή ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλού-
σε για μονοψήφιο ποσοστό ύφεσης, γύρω
στο 3%, που όμως όλο και σκαρφαλώ-
νει πιο ψηλά. Τις τελευταίες μέρες ήρ-
θε η ανώμαλη προσγείωση! 

Ύφεση-σοκ στο 16% για το δεύτερο
τρίμηνο βλέπει ο υπουργός Οικονομι-

Προκόπης Παυλόπουλος

Ελλάδα και Κύπρος 
δεν θα κάνουν 

έκπτωση από τα πλήρη
δικαιώματά τους
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= Χουντικές διατάξεις στον νόμο για τις πορείες!

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αλ-
λά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα πρέπει

να ανησυχούν όχι απλώς πολύ αλλά πάρα πο-
λύ βλέποντας τα νούμερα της έρευνας της ΓΣΕ-
ΒΕΕ. Και μόνο το ότι οι 6 στις 10 επιχειρήσεις
δεν είναι καθόλου ικανοποιημένες από τα μέ-
τρα που πήρε η κυβέρνηση για τη στήριξη των
επιχειρήσεων, θεωρώντας ότι δεν επαρκούν
για να κρατηθούν στη ζωή, δείχνει ότι τα στε-
λέχη του Μαξίμου είναι πολύ μακριά από τη
στυγνή πραγματικότητα της Αγοράς. Οι αριθμοί
είναι αμείλικτοι!

Με βάση τα κυριότερα ευρήματα της έρευ-

= Κάτω ο τζίρος στο 81,7% 
των επιχειρήσεων...

= Κινδυνεύουν να χαθούν 
190.000 θέσεις εργασίας 

Συγκλονιστική αποκάλυψη του καθηγητή του ΜΙΤ Κωνσταντίνου Δασκαλάκη Μήνυμα Μητσοτάκη προς Σαμαρά ÓÅË. 10

Σε σύνολο 4.123.242...

Για 300 εκατ. ευρώ πουλάει 
«κόκκινα» δάνεια 7 δισ. ευρώ 

η Τράπεζα Πειραιώς

= Για να πληρωθούν οι αυξημένες 
επικουρικές συντάξεις

-  Για την... προστασία από τον συνομιλητή που έχει πληγεί από τον κορονοϊό - Στο χέρι της εξουσίας ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες
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4ΣΕΛ. 8

Ρευστοποιεί κεφαλαιουχικά
μερίδια 286.000.000 
ευρώ ο e-ΕΦΚΑ 

4ΣΕΛ. 12

4ΣΕΛ. 11

Στη φτώχεια 698.454 
νοικοκυριά!

4ΣΕΛ. 2

= Τα μέλη τους ανέρχονται σε 1.881.600

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

=Λόγια του αέρα η… στήριξη των αμερικανών και ευρωπαίων συμμάχων μας

4
ΣΕ
Λ.

 14Γ. Καλφέλης: Η Δικαιοσύνη δεν είναι ανώνυμη εταιρεία! 

Πετάει η ύφεση...
= Τρέχει από πίσω 
της η κυβέρνηση 

= Σφάζονται κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ

Έχουν αποφασίσει παραπομπή 
του Παπαγγελόπουλου 
στο Ειδικό Δικαστήριο

Κλείνει την πόρτα του ΚΙΝΑΛ
στον ΣΥΡΙΖΑ η Γεννηματά

Σε παγκόσμιο επίπεδο φέτος

Θα χαθούν από τον τουρισμό
1,2 τρισ. δολ. και 120 εκατ.

θέσεις εργασίας!
= Τα κρουαζιερόπλοια μέχρι στιγμής 

δεν φαίνονται στον ορίζοντα 

Μηδενικά τα έσοδα με την οικονομική
κρίση λόγω κορονοϊού




