
Τα σύννεφα πυκνώνουν...
Όχι με δική μας ευθύνη...

Ο Τούρκος απειλεί... Και, όπως
πάντα, καλοκαιριάτικα... Δεν
κρύβει τις προθέσεις του. Επαρχία του θεωρεί
την Ελλάδα. Που την έχασε. Και τώρα έχει βαλ-
θεί να επεκτείνει τα σύνορα της «γαλάζιας πα-
τρίδας» του. 
Και όχι μόνο δεν κρύβει τις προθέσεις του αλ-

λά και τις εκδηλώνει με τρόπο προκλητικό... Τα
σχέδιά του, μάλιστα, δεν περιορίζονται στον ελ-

ληνικό χώρο... Στοχεύει ακόμη και στην Αφρική,
επεκτείνοντας και εκεί την ΑΟΖ του με το τουρ-
κολιβυκό μνημόνιο, που έπιασε στον ύπνο την Ευ-
ρώπη και πρωτίστως τη Γαλλία, με τον Μακρόν να
είναι έξαλλος, να τα ψάλλει άγρια στον Ερντογάν
και να απειλεί... Αν και είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. 

Έχει πλάτες ο Σουλτάνος. Τον... πάει ο Αμερι-
κανός. Τον γουστάρει. Ίσως και να τον ζηλεύει...
Και παίζει μαζί του… Μόνο που, όπως φαίνεται,
είναι λίγα τα ψωμιά του. Όπως όλα δείχνουν, τον
Νοέμβριο αποχαιρετάει τον Λευκό Οίκο. Και η
ζυγαριά ίσως γείρει υπέρ μας...

Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι ο Ερντογάν δεν
θα κάτσει ήσυχος. Έχει τρελαθεί με το «οικόπε-
δό» μας. Είναι, βλέπεις, μέσα στη σημαντικότερη
περιοχή του πλανήτη.
Δεν έβαλε χωρίς λόγο «στο τραπέζι» την Αγια-

Ανοίγουν πανιά τον Αύγουστο 
τα κρουαζιερόπλοια 

Γράφουν σήμερα στο «Π»
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Μεσολαβητής η φιλότουρκη 
Γερμανία, με... άρωμα Ροζάκη 

Το πρώτο σαλπάρει στις 2/8 από το Μπάρι για Μαυροβούνιο – Κέρκυρα – Κατάκολο
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Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΒΟΛΑ  ............................ Σελ. 4

Περί Novartis, σκανδάλων 
και άλλων φαρμα-δαιμονίων
Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ   ........................... Σελ. 5

Χρειάζεται, άραγε, το ΝΑΤΟ;
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  ........................... Σελ. 6

Ο επιθετικός παροξυσμός της Άγκυρας 
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«Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δ’ αλήθεια»: 
Ανακριβειών αναίρεση
Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΟΜΗ   ............................... Σελ. 8

Η γεωπολιτική αυτονομία της ΕΕ, ευκαιρία 
ανάσχεσης της τουρκικής επιθετικότητας
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ..................... Σελ. 10

Στην Ελλάδα του 2020 υποφέρουν και οι αριθμοί…
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Το Καστελλόριζο δεν είναι μακριά
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Η Αγία Σοφία και εμείς
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Παρέμβαση για το πακέτο
ενίσχυσης του Τύπου, 
που ακόμη εκκρεμεί

Σε κοινό μέτωπο με τους «τροϊκανούς» οι τράπεζες 

Δεν θα πίστευε κανείς ότι εί-
ναι δυνατόν να μην ελέγ-

χονται κάποιες συμβάσεις από
το καθ’ ύλην αρμόδιο, το Ελε -
γκτικό Συνέδριο,
αν δεν το κατήγ-
γελλε από το βήμα
της Βουλής ο κοι-
νοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του Κι-
νήματος Αλλαγής
Χάρης Καστανίδης
στη συζήτηση του
νομοσχεδίου για το
Ελεγκτικό Συνέ-
δριο. Και συγκε-
κριμένα του κεφα-
λαίου που ρυθμίζει
τα της αρμοδιότητας του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου για τον προ-

συμβατικό έλεγχο
νομιμότητας των
δημοσίων συμβά-
σεων.
Η παρέμβαση

του κοινοβουλευ-
τικού εκπροσώπου
του Κινήματος Αλ-
λαγής ήταν καίρια:
«Τα κενά στον έ -

λεγχο κατά τη διαδικασία σύ-
ναψης των δημοσίων συμβά-

σεων είναι μεγάλα. Ο έλεγχος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφο-
ρά σε συμβάσεις άνω των τρια-
κοσίων χιλιάδων ευρώ ή σε
συμβάσεις άνω του ενός εκα-
τομμυρίου ευρώ. Την ίδια ώρα,
ο έλεγχος της Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων είναι αναιμικός,
αφού είναι μόνον δειγματο-
ληπτικός. Αυτό πρακτικά ση-
μαίνει ότι σχεδόν το σύνολο
των συμβάσεων μέχρι τρια-

κόσιες χιλιάδες ευρώ και το
σύνολο των συγχρηματοδο-
τούμενων συμβάσεων από
την ΕΕ μέχρι πέντε εκατομ-
μύρια ευρώ παραμένουν ανέ-
λεγκτες».
Και κατέληξε με το... καρφί:

«Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο σύ -
ντομες αναθέσεις δημοσίων
συμβάσεων είναι αυτές στις
οποίες τηρούνται όλοι οι κα-
νόνες διαφάνειας»!

Οι... σύμμαχοί μας και οι εταίροι μας έχουν χάσει τη μιλιά τους; Φοβούνται τον Σουλτάνο; 

Όλα πάνε καλά... Όπου κι αν κοιτάξεις... Με
πρώτη την οικονομία. Στο 5,8% βλέπουν

στην κυβέρνηση να... κάθεται η ύφεση, με την
ανάπτυξη να έρχεται το 2021 με ποσοστό 5,6%!
Το ήπιο σενάριο προβλέπει ότι η ύφεση θα...

κάτσει στο 4,4% και το χειρότερο ότι θα ακου -
μπήσει στο 9,4% με τη συνδρομή του κορο-
νοϊού έτσι και αναζωπυρωθεί. 
Οι προβλέψεις του διοικητή της Τράπεζας

της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, όπως κατα-
γράφηκαν στην Έκθεση της Τράπεζας για τη
Νομισματική Πολιτική τον περασμένο Απρίλιο,
ήταν για ύφεση 4% με 8%. Ως προς τις αμοι-
βές της εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό
εκτιμάται ότι θα μειωθούν φέτος κατά 3%. 
Η έκθεση προβλέπει δημοσιονομική επι-

δείνωση φέτος, με πρωτογενές έλλειμμα 2,9%

του ΑΕΠ. Ακόμη, στο 7,7% υπολογίζεται η μεί-
ωση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας
της οικονομίας εξαιτίας του lockdown. Που σε
όρους ΑΕΠ σημαίνει απώλεια 14 δισ. ευρώ. 
Ένα στα τρία δάνεια είναι «κόκκινο»! 
Τα νέα δεν είναι καλά, όμως, ούτε και από το
μέτωπο των «κόκκινων» δανείων. Τα μη εξυ-
πηρετούμενα δάνεια το πρώτο τρίμηνο ανήλ-
θαν στα 60,9 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,6
δισ. ευρώ. Στον κλάδο του τουρισμού τα τε-
λευταία χρόνια το ένα στα τρία δάνεια είναι στο
κόκκινο. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπε-
ζών, το 49,8% των «κόκκινων» δανείων έχει
καταγγελθεί από τις τράπεζες, το 29,7% είναι
δάνεια αβέβαιης είσπραξης και το 20,5% δά-
νεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα
οποία όμως δεν έχουν καταγγελθεί. 

Υπομονή, το 2021 ανάπτυξη
5,6% αν βγουν τα χαρτιά...

Τραβάει το σχοινί ο Ερντογάν 

Media: Αθέμιτος ανταγωνισμός και ετήσιος τζίρος 300 εκατ. ευρώ
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Έλεγχος από την ΕΕΤΤ σε Netflix, Amazon, Disney+

Όλοι απέναντι στην κυβέρνηση
για τα δεσμά στις διαδηλώσεις
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Η Αγία Σοφία είναι 
ορθόδοξος ναός, δεν 

είναι μουσείο ούτε τζαμί

4ΣΕΛ. 8

Σκέφτονται
νόμο για το

Twitter!

Βόμβες έριξε από το βήμα της Βουλής ο Χάρης Καστανίδης

Ανέλεγκτες από το Ελεγκτικό Συνέδριο
συμβάσεις 5.000.000 ευρώ! 

βάζει για την ά κατοικία! 
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Σåëίδα 10

ΔΝΤ: ΘΗΛΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ

Πρώτο το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ τη φετινή σεζόν

Τα καταφέραμε... Μετά από 20 ολόκλη-
ρα χρόνια μπήκαν οι μπουλντόζες στο

Ελληνικό. 
Και πανηγυρίζουμε! 
Μόνο τα νταούλια έλειπαν από το σόου

που έκανε η κυβέρνηση, με επικεφαλής
τον πρωθυπουργό.
Το 2001 το αεροδρόμιο πήγε στα Σπάτα.
Άδειασαν 5.200 στρέμματα στο Ελληνικό.
Μια αλάνα που έμεινε 20 χρόνια ανα-

ξιοποίητη. Δίπλα στη θάλασσα. Με ανοι-
χτό όλο τον ορίζοντα. 
Έχει κάνει λογαριασμό κανένας από τους

κυβερνώντες, σημερινούς και  χθεσινούς,
ή από τις τράπεζες πόσα ΔΙΣΕΚΑΤΟΜ-
ΜΥΡΙΑ ευρώ ΧΑΘΗΚΑΝ σε αυτά τα 20
χρόνια, την ώρα που ψάχνουμε με το... κλε-
φτοφάναρο να βρούμε λεφτά για τη στή-
ριξη των αδύναμων πολιτών, των οικογε-
νειών που με το ζόρι τα βγάζουν πέρα; 

Είναι προφανές ότι ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται
το θρησκευτικό αίσθημα των Τούρκων και

των εκατομμυρίων σουνιτών μουσουλμάνων
σε όλη τη Μέση Ανατολή και γι’ αυτό παρατεί-
νει το ερωτηματικό για το μέλλον της Αγίας Σο-
φίας. Στην Τουρκία χρειάζεται την ψήφο των
θρησκευόμενων και επιπλέον ενδιαφέρεται να
αναδειχθεί νέος πατέρας των Τούρκων, ανώ-
τερος του Κεμάλ. Για να ξεχωρίσει κάνει τα α -
ντίθετα από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Κεμάλ με-
τέτρεψε το 1934 την Αγία Σοφία από τζαμί σε
μουσείο, διότι ήταν οπαδός του κοσμικού-μη
θρησκευτικού κράτους. Ο Ερντογάν δηλώνει
ότι θέλει να δει ισλαμικό τέμενος (τζαμί) την
Αγία Σοφία.
Στον ευρύτερο ισλαμικό κόσμο ο τούρκος

Πρόεδρος ενδιαφέρεται να καθιερωθεί ως ο
ηγέτης του σουνιτικού Ισλάμ. Σουνίτες είναι οι

Ανησυχητικές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά… Το 50% των περσινών εσόδων υπολογίζει να έχει φέτος η TUI 
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Την ώρα που ψάχνουμε για δανεικά...

Ποιες είναι οι γνωμοδοτήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΠΕΞ;

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Οι μεγάλες πληγές 
της οικονομίας μας
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ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Άγρια κόντρα κυβέρνησης – ΔΝΤ για τον νέο πτωχευτικό νόμο: Μέσα σε τρία χρόνια από 
την πτώχευση ο δανειολήπτης να έχει πλήρη απαλλαγή από τα χρέη και στο μεσοδιάστημα 
να πληρώνει ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα, αλλιώς κυνήγι… λέει το ΔΝΤ – 
Το Δημόσιο να μην έχει καμία σχέση, όλα στον ιδιωτικό τομέα – Μέσα σε 15 μέρες θα πρέπει 
να τα βρουν κυβέρνηση και «θεσμοί», ώστε τέλος Ιουλίου να ψηφιστεί ο νέος πτωχευτικός νόμος 

Εκατομμύρια 
χάθηκαν στα 20 χρόνια 

από την... αλάνα 
του Ελληνικού

= Κανείς δεν φταίει; 

Πιέζουν τον Μητσοτάκη
για πρόωρες εκλογές

Να παραδοθούμε στην Τουρκία
προτείνει πρ. πρύτανης...

=Δυστυχώς, υπάρχουν πρόθυμοι και εντός των τειχών, που λένε να τα βρούμε, να δώσουμε κάτι...

= Προς το παρόν, ύφεση 5,8%, που μπορεί 
να ακουμπήσει και στο 9,4%, και όποιος αντέξει… 

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος
4ΣΕΛ. 12

Φτιάχνει υπουργείο 
Ανάκαμψης ο πρωθυπουργός

Θέμα ημερών ο ανασχηματισμός

Οι σκληροί της ΝΔ θέλουν
τον Τσίπρα στο σκαμνί

Ντόρα: Η Δικαιοσύνη 
δεν πρέπει να είναι εργαλείο
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Φοβούνται στον ΣΥΡΙΖΑ 
πρόωρες εκλογές

= Όπως τις περιγράφουν τραπεζίτες, 
βιομήχανοι, μεγαλοεπιχειρηματίες 

και κατασκευαστές
4ΣΕΛ. 12

«Κούρεμα» των ωρών εργασίας
στον ιδιωτικό τομέα

10 τρισ. ευρώ ήταν κρυμμένα 
σε 100 χώρες!

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: Μειώθηκε 
ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων

4ΣΕΛ. 14




