Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας

ÓÅË. 8

Κανένας δεν τραβάει το αυτί της Τουρκίας

ÓÅË. 6

Θα σηκώσει το γάντι Μόνο οι Γάλλοι
μάς στηρίζουν
ο Μητσοτάκης
Αν ο Ερντογάν εισβάλει στην υφαλοκρηπίδα
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= Η αδύναμη στήριξη των ΗΠΑ και το ύπουλο παιχνίδι των Γερμανών
= Να αποκλειστούν τα ιδεολογήματα του ΕΛΙΑΜΕΠ για το Αιγαίο…

Είναι ώρα να μπουν τα ξίφη στα θηκάρια...

Ενιαίο μέτωπο απέναντι στην Τουρκία του Ερντογάν
άλι μόνοι... Με τα σύννεφα γύρω γύρω να πυΠ
κνώνουν, καθώς ο... σύγχρονος Αλή Πασάς,
ο... πολυχρονεμένος Ταγίπ Ερντογάν, τους δουλεύει όλους και όλο και κάτι... τσιμπάει, χωρίς
κανείς να του βάζει μια φωνή, έστω για τους τύπους. Έχει βγάλει, μάλιστα, και μια λίστα με τις
απαιτήσεις του στη γειτονιά μας και όλοι τρέχουν
να του κάνουν τα χατίρια λόγω θέσης και πλη-

θυσμού. Άλλωστε, οι Τούρκοι είναι και καλοί πελάτες.
Την ώρα που ο Σουλτάνος ζητάει υφαλοκρηπίδες, ΑΟΖ, χωρικά ύδατα 10 μίλια, εναέρια χωράφια και προχωράει σε γεωτρήσεις για αέριο
και πετρέλαιο, ξαφνικά μιλάει στο τηλέφωνο με
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα
καυτά θέματα που έχει βάλει –μόνο την Αθήνα

που δεν ζητάει– και μετά από λίγες μέρες, στα...
μυστικά, γίνεται συνάντηση στο Βερολίνο των δύο
αντιπροσωπειών (Ελλάδας και Τουρκίας), υπό τη
σκέπη της γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα
Μέρκελ, που διάγει τον μήνα του μέλιτος με τον
Ερντογάν.
Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι μετά την ανοιχτή γραμμή Ταγίπ – Κυριάκου θα γίνονταν κά-

ποια βήματα για την επίλυση των διαφορών, δεν
ειπώθηκε ούτε λέξη για το τι συζήτησαν, για το
αν υπήρξε κάποια προσέγγιση και αν θα ακολουθήσουν κι άλλες συναντήσεις και σε ποια βάση. Αντίθετα, ο Σουλτάνος, γράφοντας τη διεθνή
κατακραυγή στα παλιά του υποδήματα, έριξε τη
βόμβα κατά της Αγίας Σοφίας, λέγοντας ότι θα
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

102 ζωές κόστισε
Το «ΠΑΡΟΝ» ρίχνει άπλετο φως στα σχέδια που άνοιξαν την πόρτα στην Τουρκία…
στο Μάτι η «καρέκλα»...
Δεν

Ν

αι... Δυστυχώς... Είναι η απόλυτη αλήθεια.
Ευτυχώς, όμως, δεν μπόρεσαν οι επικεφαλής να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες για
εκείνη την πύρινη κόλαση, όπου έχασαν τη ζωή
τους στην άνιση μάχη με τις φλόγες 102 άνθρωποι, αθώες ψυχές που είπαν να φτιάξουν
ένα σπίτι για το καλοκαίρι, να χαίρεται η οικογένεια τη θάλασσα, και τελικά έγινε ο τάφος
τους. Ένα σπίτι που δεν τους είπαν ποτέ οι πολεοδομικές αρχές ότι ήταν παράνομο, που ποτέ δεν μπήκαν οι κρατικές μπουλντόζες να το
γκρεμίσουν...
Αν υπήρχε το κράτος, που υποτίθεται ότι κάνει σωστά τη δουλειά του, με πρώτο και αδιαπραγμάτευτο καθήκον την προστασία της ζωής
των πολιτών του, ακόμη κι αν έχουν παραβεί
τους νόμους, σήμερα το Μάτι θα συνέχιζε να
είναι ο παράδεισος του καλοκαιριού και οι 102
θα ήταν παρόντες... Με το μαγιό για το καθημερινό μπάνιο τους...
Δυστυχώς, εκείνες τις τραγικές ώρες απέ4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Με τα σκάνδαλα ο Μητσοτάκης
ανοίγει τον δρόμο για εκλογές
4ΣΕΛ. 8

Σχέδιο εξόντωσης ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα
βλέπουν στην Κουμουνδούρου
= Από κυβέρνηση και Μέσα Ενημέρωσης
4ΣΕΛ. 12

Παρών ο ανασχηματισμός
= Άμεση η ίδρυση υπουργείου Ανάκαμψης,
μετά τα δισεκατομμύρια των Βρυξελλών
= Ποια ονόματα παίζουν
4ΣΕΛ. 8

Γράφουν σήμερα στο «Π»

Αποφασιστικότητα και πρωτοβουλίες απέναντι
στην τουρκική προκλητικότητα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ..................... Σελ. 4

Ψέματα και αλήθειες για
τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ .......................... Σελ. 5

Η Σύνοδος Κορυφής, οι αντιθέσεις Βορρά – Νότου
και η στάση της ΕΕ έναντι της Τουρκίας
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ........................... Σελ. 6

Η κρίση στο Αιγαίο και ο τορπιλισμός της αγοράς
των γαλλικών φρεγατών
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ................................ Σελ. 7

Η Τουρκία κορυφώνει τις προκλήσεις της για να
σύρει την Ελλάδα σε εφ’ όλης της ύλης διάλογο
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ ................... Σελ. 8

Αθήνα: Νέες πιάτσες θανάτου
ξεφυτρώνουν παντού
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ............. Σελ. 8

Και το όνομα του νέου Μνημονίου:
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ .............................. Σελ. 12

Η ελληνική οικονομία αλλάζει σελίδα
με πρωταγωνίστρια την ελληνική φαρμακοβιομηχανία

ó. 13

30

Του ΜΑΡΚΟΥ ΟΛΛΑΝΔΕΖΟΥ ......................... Σελ. 14
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Εθελουσία στον
«Αθήνα 9,84»

ΤΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ 1974
ηττηθήκαμε,
προδοθήκαμ
ε...

= Ήταν το αποκορύφωμα μιας δεκαετούς συνωμοσίας,
με στόχο την απομάκρυνση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
= Όλα σχεδιάσθηκαν την άνοιξη του 1965 στην Αθήνα,
με την ανατροπή του Γεωργίου Παπανδρέου
= Τα τρία σχέδια για την ανατροπή του Μακαρίου Σåëίδα 9

Ο Σουλτάνος Ερντογάν
βεβήλωσε την Αγία Σοφία
= Ημέρα πένθους για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό

«Μ

αύρη ημέρα» για
την Ορθοδοξία και
τον Χριστιανισμό η
24η Ιουλίου. Σε ένα κακόγουστο, τριτοκοσμικό σόουπρόκληση, ο Τ. Ερντογάν τέλεσε την πρώτη μουσουλμανική
προσευχή στην Αγία Σοφία, σε
μια πρωτοφανή βεβήλωση
ενός παγκόσμιου συμβόλου.
Και αυτό παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, τις αποδοκιμασίες
Προέδρων και πρωθυπουργών από ολόκληρο τον πλανήτη, παρά την κατακραυγή
θρησκευτικών ηγετών, διεθνών οργανισμών κ.ά.
Στην Ελλάδα σύσσωμος ο
πολιτικός κόσμος καταδίκασε
την ενέργεια αυτή του Τ. Ερντογάν.

Χέρι χέρι, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ
παρέπεμψαν τον Παπαγγελόπουλο
4ΣΕΛ. 7

Αιχμές Σαμαρά κατά Μητσοτάκη γιατί
δεν παρέπεμψε και τον Τσίπρα

Στήνεται σκηνικό για συνάντηση αρχηγών και παγίδα αποχώρησης ειρηνευτών

Ναρκοπέδιο του ΟΗΕ στη γραμμή αντιπαράταξης
ελληνική υφαλοκρηπίδα, τα
Ηνωμένα Έθνη μαγειρεύουν
στην Κύπρο μηχανισμό απευθείας επαφών μεταξύ των στρατιωτικών για ζητήματα ασφάλειας στη γραμμή αντιπαράταξης.

Η φόρμουλα

Η φόρμουλα των Ηνωμένων
Εθνών προκύπτει μέσα από την
τελευταία έκθεση του Γενικού
Γραμματέα και από το ψήφισμα

2483 του Συμβουλίου Ασφαλείας
(παράγραφος 5). Ήδη η εκπρόσωπος του ΓΓ στην Κύπρο Ελίζαμπεθ
Σπέχαρ έχει προωθήσει την άποψη
ότι στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού θα είναι δυνατόν να γίνονται συναντήσεις μεταξύ του Αρχηγού της
Εθνικής Φρουράς και του αρχηγού
των κατοχικών δυνάμεων, για να
συζητούν θέματα που αφορούν τη
Ôïõ
νεκρή ζώνη και τη μείωση των κινΓΙAΝΝΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠIΔΗ δύνων ασφάλειας. Εάν μελετήσει
Δρος των Διεθνών κάποιος όσα αναφέρει ο ΓΓ του ΟΗΕ,
θα διαπιστώσει ότι εντάσσονται στην
Σχέσεων
αναθεώρηση του ρόλου των ειρη-

Δ

εν υπάρχει, τελικά, τομέας όπου να μην
έχει φέρει τα πάνω κάτω ο κορονοϊός,
που φτάνει στο σημείο να απειλεί μέχρι και
τη ζωή μας. Περικοπές παντού, η ανεργία
φουντώνει, η αγορά αγωνίζεται να κρατηθεί ζωντανή και τα νοικοκυριά δίνουν μάχη κάθε μέρα για να έχει το τραπέζι τα απαραίτητα για την επιβίωση. Μάλιστα, ο τζίρος
στην αγορά έχει μειωθεί κατά το 1/4, με
τους καταναλωτές να πηγαίνουν όλο και
λιγότερα στο σπίτι.
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) για το
λιανεμπόριο:
= Ο τζίρος των θερινών εκπτώσεων
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2009 είχε ξεπεράσει τα 8 δισ. ευρώ και ήταν κατά 25% υψηλότερος από τον μέσο όρο της
δεκαετίας που ακολούθησε. Από τότε ο θερινός εκπτωτικός τζίρος ήταν σταθερά στα
επίπεδα των 6 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά
2 δισ. ευρώ.
= Ο κύκλος εργασιών στο εμπόριο σε
4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
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νώ ο Τουρκικός Στόλος αλωνίζει εντός της κυπριακής
Ε
ΑΟΖ και απειλεί να μπει στην

Θύμα του κορονοϊού
και το λιανεμπόριο!

νευτικών αποστολών των Ηνωμένων Εθνών
και της θέσης, στην ουσία, των ΗΠΑ περί
αποχώρησής τους από την Κύπρο, καθώς
και από άλλες περιοχές. Με άλλα λόγια,
μια θέση που ακούγεται ωραία μπορεί να
εξελιχθεί σε παγίδα! Ο μηχανισμός που εισηγείται η κ. Σπέχαρ και ετέθη ενώπιον του
Προέδρου, ο οποίος την έστειλε για μελέτη, είναι δίκοπο μαχαίρι. Η ενδεχόμενη έναρξη λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανισμού θα
δώσει την αφορμή για να τεθεί θέμα αποχώρησης της UNFICYP από την Κύπρο και
διεκδίκησης της νεκρής ζώνης από τους
Τούρκους, που διαθέτουν την ισχύ. Και οι
4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12

Χωρίς τεχνικούς η ιδιωτική τηλεόραση;
«Master Chef» και «GNTM» έφεραν χρήματα
Επιστροφή στο «νόμο Βενιζέλου» για τις διαφημίσεις

Αυτό είναι
το πολύτιμο
Αρχείο της ΕΡΤ

4ΣΕΛ. 14

1,1 δισ. ευρώ «κόκκινα» δάνεια
πούλησε η Alpha Bank
4ΣΕΛ. 4

Αλλάζουν όλα στις τράπεζες
= Το κακό και το χειρότερο σενάριο…
4ΣΕΛ. 7

Ξεκίνησε η λειτουργία της
ψηφιακής έκδοσης των συντάξεων
= Περισσότερες από 3.000 συντάξεις
εκδόθηκαν με το πάτημα του κουμπιού
από τον πρωθυπουργό
4ΣΕΛ. 14

Στα 83,48 δισ. ευρώ
τα φέσια στο Δημόσιο
Τηλεργασία και... ξερό ψωμί!
4ΣΕΛ. 11

