
Όλα αυτά τα χρόνια του μαρτυρίου,
των απάνθρωπων Μνημονίων, που

φέρουν τις υπογραφές όλων των κυ-
βερνήσεων, και της Δεξιάς και της Αρι-
στεράς, τα χρόνια που το νοικοκυριό είδε να βου-
λιάζει η ζωή του, που τα λουκέτα δεν προλάβαιναν
να μπαίνουν στα μαγαζιά της Αθήνας και όλης
της χώρας, από τη μια άκρη ως την άλλη, που τα

εργοστάσια έκλειναν, με τον στρατό των
ανέργων και τους νέους να παίρνουν
ξανά «το τρένο για τη Γερμανία», γιατί
δεν χρειάστηκε οι προηγούμενες κυ-

βερνήσεις να φέρουν στη Βουλή το νομοσχέδιο
που κατασκεύασε η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη; Τι άλλαξε; Ποιος λόγος επέβαλε να
κατατεθεί καλοκαιριάτικα στη Βουλή και να ψη-

φισθεί άρον άρον, με την πρόθυμη... συνδρομή
του Κινήματος Αλλαγής (που ήδη αντιμετωπίζει
τριγμούς) και της Ελληνικής Λύσης του Βελό-
πουλου;

Γιατί χρειάστηκε να προστεθούν αυστηρές προ-
ϋποθέσεις, που δυσκολεύουν πολύ τις δημόσιες
υπαίθριες συναθροίσεις; 

Η απάντηση, αυτονόητη... Κάθε άλλο παρά τυ-

χαία είναι η στιγμή που επέλεξε ο πρωθυπουρ-
γός να τροποποιήσει τον νόμο με βάση τον οποίο
γίνονταν οι δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις.
Στους 12 μήνες που κυβερνάει ο κ. Μητσοτάκης
δεν είχε κάνει την παραμικρή νύξη για... διορ-
θώσεις. Ουρανοκατέβατες ήρθαν. Μόλις λίγες
μέρες πριν πάει για διακοπές η Βουλή. 

Εάλω η Αγια-Σοφιά

Γράφουν σήμερα στο «Π»

2
8

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ÁÑ. ÖÕË. 1.445 – ÅÕÑÙ 2 • www.paron.gr

ó.
13 ÄéáâÜóôå óôéò

Ένα βήμα από το «Τετέλεσται»
η πρώτη κατοικία! Ο αδίστακτος Ερντογάν τη μετατρέπει 

σε τζαμί - Κόλαφος για τη Δύση

Η στρατηγική σημασία της νήσου Στρογγύλης
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ  ..................... Σελ. 4

Νομοσχέδιο για τις συγκεντρώσεις
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ   ............................... Σελ. 5

Προσοχή στις πιέσεις για ελληνοτουρκικές 
διαπραγματεύσεις
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ   .......................... Σελ. 6

Προτεραιότητα για την Ελλάδα είναι η ενίσχυση της
αμυντικής της ισχύος και των συμμαχιών της, όχι ο
ψευδοδιάλογος αποπροσανατολισμού
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ   ................................. Σελ. 7

Είναι ο νεο-οθωμανισμός κερκόπορτα;
Του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΤΩΙΔΗ   ............................. Σελ. 8

Το σκληρό πρόσωπο της Κίνας
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ   ...................... Σελ. 10

Συνέπειες μιας αποχής του αμερικανού 
Προέδρου από τις προσεχείς εκλογές 
στις ΗΠΑ ή μιας μη επανεκλογής του
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ   .............. Σελ. 12

Αυτολεξεί για το Προσφυγικό
Των ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ και Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ .... Σελ. 14

Γύρω γύρω όλοι, στη μέση η Λιβύη
Του Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ....................... Σελ. 14

Δίκτυα 5G: Το μετέωρο
ψηφιακό στοίχημα

Με σκάνδαλα, άγρια πόλωση και φιέστες

Μέχρι το τέλος του χρόνου
παρατείνεται η αναστολή

πληρωμής δόσεων 280.000 επι-
χειρήσεων και νοικοκυριών που
έχουν πληγεί από την πανδη-
μία, με απόφαση της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών. Τα δάνεια
αυτά, που είχαν παγώσει μέχρι
το τέλος Μαΐου, ανέρχονται σε
18 δισ. ευρώ και δεν μειώθη-
καν ούτε κατά ένα ευρώ. Αντί-
θετα, είχαν μια μικρή αύξηση,
που σημαίνει ότι δεν περισσεύει
ούτε ευρώ... Πρόκειται κυρίως
για δάνεια στεγαστικά και κατα-
ναλωτικά ιδιωτών και μικρών
επιχειρήσεων, ενώ γύρω στα 5
δισ. ευρώ είναι δάνεια μικρο-

μεσαίων και μεγάλων επιχει-
ρήσεων. Αλήθεια, οι τράπεζες
και η κυβέρνηση, φυσικά, νο-
μίζουν ότι θα βρουν λεφτά οι
δανειολήπτες και θα αρχίσουν
να πληρώνουν τις δόσεις; 
Αυτό κι αν είναι αυταπάτη...

Δεν βλέπουν ότι δεν κουνιέται
φύλλο και τώρα με το βούλιαγ-
μα του τουρισμού ο μαγαζάτο-
ρας ψάχνει με τα κιάλια μήπως
δει κανέναν πελάτη στον ορί-

ζοντα; Αλλά αντί για πελάτη βλέ-
πει τον δικαστικό επιμελητή για
την κατάσχεση...
Και αντί να φανεί η ανάκαμ-

ψη στον ορίζοντα, μαζεύονται
όλο και περισσότερα μαύρα σύν-
νεφα. Και δεν είναι μόνο τα δά-
νεια στις τράπεζες, που ξεκινούν
από την εποχή που ο κόσμος
έδενε τα... σκυλιά με τα λουκά-
νικα, ενώ τώρα έχει περιορίσει
τα πάντα για να αντέξει όσο γί-

νεται η επιχείρηση, το μαγαζί,
το νοικοκυριό, μέχρι να μπει το
λουκέτο. Είναι και τα χρέη στα
ασφαλιστικά ταμεία, στη ΔΕΗ,
στον δήμο. Είναι και οι άνεργοι
και οι νέοι που δεν βλέπουν
φως... Το «ως εδώ» δεν είναι
μακριά... Εκτός κι αν γίνει κα-
νένα θαύμα, αν και θαύματα δεν
γίνονται. Αντίθετα, ξεφύτρωσε
ο κορονοϊός και σπέρνει τον θά-
νατο...

Καυτός χειμώνας έρχεται

Στον δρόμο, κυριολεκτικά, θα κριθεί η
τύχη του κυβερνητικού νόμου για τις

πορείες / διαδηλώσεις, που με ευρεία
πλειοψηφία (187 ψήφοι) ενέκρινε το Κοι-
νοβούλιο. Στην εφαρμογή των ρυθμίσε-
ων κυβέρνηση και αρμόδιες Αρχές (Αστυ-
νομία – Δικαιοσύνη) θα βρουν απέναντί
τους τα περισσότερα από τα κόμματα της
αντιπολίτευσης, συνδικάτα και δεκάδες
οργανώσεις. Τα γεγονότα της Παρασκευής
(ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου) στο
κέντρο της Αθήνας ήταν, κατά τα φαινό-
μενα, μια «πρόβα τζενεράλε» για όσα θα
επακολουθήσουν. Άμεσα, αλλά ιδίως από
τον Σεπτέμβριο και μετά, όταν τα προ-
βλήματα θα οξυνθούν, μαζί και οι κοι-
νωνικές αντιδράσεις. 

«Η κυβέρνηση ματαιοπονεί αν πιστεύει
ότι με τον αυταρχισμό και την καταστολή
θα περιορίσει τις αντιδράσεις της κοινω-
νίας», προειδοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώ -
ντας στη Βουλή, ο Αλ. Τσίπρας άσκησε
δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, κατη-
γορώντας τη για αυταρχισμό, ενώ χαρα-
κτήρισε το νομοσχέδιο «αντιδραστική θε-
σμική τομή» που καμία κυβέρνηση της

Μεταπολίτευσης δεν διανοήθηκε να φέ-
ρει στη Βουλή. Απέδωσε δε τη σπουδή
του κ. Μητσοτάκη να φέρει στην παρού-
σα φάση τον συγκεκριμένο νόμο στον
φόβο για τις κοινωνικές αντιδράσεις που

θα έρθουν από το φθινόπωρο. Το… άδο-
ξο τέλος του νόμου για τις διαδηλώσεις
προέβλεψε και ο γενικός γραμματέας του
ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας. «Οι εργαζόμενοι

Στον δρόμο θα πέσει ο νόμος
κατά των διαδηλώσεων

Προκόπης Παυλόπουλος:

Λίστα… ρήξης με τα media
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Απελευθερώνει κείμενα το ΑΠΕ!

Στην αντεπίθεση
περνάει ο Τσίπρας

ÓÅË. 8

Μήπως ζουν σε άλλη χώρα
οι ένοικοι του Μαξίμου; 

4ΣΕΛ. 8

Δικαίωμα 
περιορισμού των 

ψηφιακών τηλεοπτικών
αδειών στον υπουργό 

και όχι σε Αρχή

Εκεί φτάσαμε...

Παράταση ζωής ώσπου να βγει η ψυχή! 

στήνει ο Μητσοτάκης

4ΣΕΛ. 6

Σåëίδα 10

ΣΚΗΝΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Προς κατάργηση το τίμημα του «νόμου Παππά»;

Δεν χρειάζονται άλλες αποδείξεις για να
πεισθεί η κυβέρνηση αλλά και ο τε-

λευταίος άπιστος Θωμάς ότι τα μετρητά στο
ταμείο των επιχειρήσεων είναι πλέον «εί-
δος εν ανεπαρκεία». Μέχρι το 2009 οι οφει-
λέτες στα ασφαλιστικά ταμεία ήταν 663.335,
με χρέη 26.966.593.477 ευρώ. Από το
2010 μέχρι το 2020 οι οφειλέτες διπλα-
σιάστηκαν, φτάνοντας τους 1.354.305, με
τις ανείσπρακτες οφειλές στον ΕΦΚΑ να
αυξάνονται κατά 9.348.579.070 ευρώ και
να φτάνουν… αισίως στα 36.315.172.547
ευρώ (!), από τα οποία το 50% –ίσως και
παραπάνω– είναι τόκοι και προσαυξήσεις.
Και οι 1.977 από τους οφειλέτες χρωστούν
8,57 δισ. ευρώ – πάνω από 1 εκατ. ευρώ
ο καθένας. 
Να σημειωθεί ότι στο τέλος Μαρτίου οι

ενεργές ρυθμίσεις ήταν 456.130 και το
ρυθμισμένο ποσό 5,37 δισ. ευρώ.

Διερωτάσαι, ειλικρινά, αν οι ένοικοι του Μα-
ξίμου έχουν επαφή με τη σκληρή πραγμα-

τικότητα που ζει το κάθε μαγαζί, όχι μόνο το με-
γάλο αλλά και το μικρό, της γειτονιάς. Όλα έχουν
ανατραπεί, λόγω του κορονοϊού αλλά και της
οικονομικής κατάρρευσης που έφεραν τα Μνη-
μόνια με ευθύνη ΟΛΩΝ των κυβερνήσεων, των
χθεσινών και της τωρινής.
Και πλέον η καθημερινή αγωνία του νοικο-

κυριού είναι πώς θα τη βγάλει άλλη μια μέρα. 
Αφορμή για τον προβληματισμό, το... φρέ-

σκο χρήμα που θα δουν στον τραπεζικό τους
λογαριασμό γύρω στις 100.000 επιχειρήσεις
με τον δεύτερο κύκλο της «επιστρεπτέας προ-
καταβολής». Τι θα πάρουν οι δικαιούχοι που
έχουν ένα μαγαζάκι; 

= 2.000 ευρώ θα πάρουν οι επιχειρήσεις

Αύριο το απόγευμα ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ και ESM υπογράφουν τη... ληξιαρχική πράξη ταφής

ÓÅË. 10

- Προλαβαίνουν οι ιδιοκτήτες μέσα στις πέντε επόμενες μέρες να καταθέσουν αίτηση ένταξης στην πλατφόρμα 
για να παραμείνει το καθεστώς προστασίας, αλλιώς μπαίνουν μπροστά οι πλειστηριασμοί, που θα φέρουν τραγωδίες 

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Τα κλαμπ και τα πανηγύρια
ανοίγουν την πόρτα 

στον κορονοϊό

Ξαφνικά μέσα στον Ιούλιο, το πόρισμα της Προανακριτικής, η αποκάλυψη
Μιωνή, οι καταγγελίες Καλογρίτσα, όλα με στόχο τον Τσίπρα

Στα 36,315 δισ. ευρώ
οι οφειλές στον ΕΦΚΑ! 

= Απόδειξη της… 
αφραγκίας των επιχειρήσεων! 

Χαλί διαλόγου στρώνεται 
στη βάση των τετελεσμένων
που επιβάλλει η Τουρκία

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

= Κόμματα και συνδικάτα κατά της κυβέρνησης

«Κίτρινη κάρτα» έβγαλε 
η Φώφη στον Παπανδρέου

Αποφεύχθηκε προς το παρόν η ρήξη

Ανυπόστατο 
το τουρκολιβυκό 

μνημόνιο

4ΣΕΛ. 10

=Μιλάει για 
«πρακτικές μαφίας» 

και «γαλάζιο παρακράτος»

4ΣΕΛ. 9

Συναγερμός για τη χαλάρωση 
και έκτακτα μέτρα για 

την είσοδο του Προμαχώνα
4ΣΕΛ. 12

= Βαρύ το κλίμα στην ΚΟ του ΚΙΝΑΛ

Με όρους Μνημονίου 
το πακέτο των 32 δισ.

= Δεν το δέχομαι, λέει ο Μητσοτάκης
4ΣΕΛ. 14

= Λάθος μηνύματα στέλνει η Αθήνα, 
ενώ η Άγκυρα γράφει την ατζέντα

= Δεν παράγει έννομα αποτελέσματα

Αθανάσιος Σκουτέλης, καθηγητής 
Παθολογίας – Λοιμώξεων

= Πρέπει να πιάσουμε έγκαιρα 
τα εισαγόμενα κρούσματα

Μετά την αύξηση των κρουσμάτων
του κορονοϊού

Μαύρα τα βλέπει ο ΟΟΣΑ 
για την Ελλάδα...

4ΣΕΛ. 11

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Άντε τώρα να διαδηλώσεις για τη ζωή σου, αν δεν έχεις άδεια...


