
Άνθρακες ο... θησαυρός... Με όλη τη σημασία
της λέξης. Με την κυβέρνηση να πανηγυρί-

ζει ότι έδωσε λύση για να μη χάσουν οι δανει-
ολήπτες την πρώτη κατοικία τους, η οποία μέχρι
τώρα είχε την προστασία που είχε νομοθετήσει
η Λούκα Κατσέλη, την οποία παρέτεινε η κυβέρ-
νηση του Αλέξη Τσίπρα με τον «νόμο Φλαμπου-

ράρη» μέχρι τις 30 Απριλίου του 2020. Πλέον,
όμως, με βάση την παράταση που έδωσε η... φι-
λελεύθερη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη, μετά το τέλος Σεπτεμβρίου ανοίγει ο δρόμος
για πλειστηριασμούς και κατασχέσεις και δεκά-

δες χιλιάδες οικογένειες θα βρεθούν στον δρό-
μο γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να
εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. 
Απλώς, η... ευαίσθητη κυβέρνηση της ΝΔ προ-

σφέρει το «πρόγραμμα γέφυρα» για να βγουν

στην απέναντι όχθη οι κορονοϊόπληκτοι δανει-
ολήπτες, υπό την προϋπόθεση ότι τα δάνεια θα
είναι ενήμερα (!) αλλά και ότι οι δανειολήπτες θα
έχουν λεφτά να πληρώνουν τη μηνιαία δόση για
τους επόμενους εννέα μήνες (διάστημα για το
οποίο θα ισχύει η «γέφυρα») και μετά αν δεν μπο-

Αισίως τα 105 έφτασαν τα μέλη 
του κυβερνητικού σχηματισμού!

Γράφουν σήμερα στο «Π»
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Με τουρκικές φόρμες οι στρατιωτικοί μας 
στους ελέγχους για κορονοϊό στις πύλες εισόδου! 

Ρεκόρ μετακλητών!

Ο οικονομικός εφιάλτης της πανδημίας
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ .......................... Σελ. 4
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Τουρκικός κίνδυνος και εθνική αποτροπή
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ    ................................ Σελ. 7

Τα Μνημόνια έχουν πολλά πρόσωπα αλλά 
σταθερή στόχευση τους μισθούς και τις συντάξεις
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ   ............................... Σελ. 8

Συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου
με αρνητικές υποθήκες για το μέλλον
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ ...................... Σελ. 9

Στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση 
της τουρκικής επιθετικότητας, όχι κινήσεις άρον άρον
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ......................... Σελ.9

Η Τουρκία, λόγω γεωγραφίας, στερείται θαλασσίων
ζωνών με πλούσιους ορυκτούς πόρους
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ ................ Σελ. 12

Η συμφωνία με την Αίγυπτο μπάζει από τρεις μεριές
Των ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ και Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Σελ. 12

Η χωρική μας αποτύπωση στον κενό νεοταξικό κόσμο
Του Δρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Β. ΤΣΑΚΛΗ ................. Σελ. 14

Αυτόνομα στην TV 
ο Ιβάν Σαββίδης

Ηδημοσιοποίηση (4/8/2020)
της ενδιάμεσης έκθεσης

της επιτροπής του κατόχου βρα-
βείου Νόμπελ, καθηγητή Χρ.
Πισσαρίδη για το «Σχέδιο Ανά-
πτυξης της Ελληνικής Οικονο-
μίας» και την αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών κονδυλίων από
τη χώρα μας αναδεικνύει με
τον πιο εύληπτο τρόπο ότι η ρι-
ζική αποδιάρθρωση, τύπου Χι-
λής και γενικότερα Λατινικής
Αμερικής, του Ασφαλιστικού
στην Ελλάδα κατέχει δεσπό-
ζουσα θέση.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη πρόταση απο-
διάρθρωσης του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης στη χώρα μας (ultra-κεφαλαι-
οποίηση της επικουρικής ασφάλισης, ενί-

σχυση των ιδιωτικών συντά-
ξεων, μεταβολές στα ποσο-
στά αναπλήρωσης της κύριας
ασφάλισης) διακρίνεται από
έλλειψη οικονομικής, δημο-
γραφικής κ.λπ. ανάλυσης, κα-
θώς και αναλογιστικής τεκ-
μηρίωσης. Έτσι, προσεγγίζει,
όπως προκύπτει από το κεί-
μενο της δημοσιευμένης έκ-
θεσης, περισσότερο μια πρό-
ταση ιδεολογικοπολιτικού
προσανατολισμού της Σχολής
του Σικάγου και των αντίστοι-
χων πολιτικών του Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στη Λατινική
Αμερική, παρά μια πρόταση κοινωνικο-
ασφαλιστικής πολιτικής, θεωρητικά σαφή,
ευρωπαϊκά εμπνευσμένη και ποσοτικά τεκ-

μηριωμένη, στην κατεύθυνση της οικονο-
μικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής απο-
τελεσματικότητας. Στις συνθήκες αυτές, η
συγκεκριμένη πρόταση εμπεριέχει τον κίν-
δυνο να δρομολογήσει το σύστημα κοινω-
νικής ασφάλισης της χώρας μας στο πε -
ριθώριο του ευρωπαϊκού κοινωνικού
κεκτημένου και του ευρωπαϊκού κοινωνι-
κού κράτους, με ό,τι αυτό αρνητικά συνε-
πάγεται για την κοινωνική συνοχή, τα συλ-
λογικά κοινωνικά δικαιώματα και το βιοτικό
επίπεδο του πληθυσμού στη χώρα μας. Ως
εκ τούτου, οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν
προκύπτουν από ανάλυση και ποσοτική επε-
ξεργασία, από τις οποίες θα αναδειχθούν
κατά αντικειμενικό και τεκμηριωμένο τρό-
πο οι πραγματικές αναπτυξιακές, παραγω-
γικές, τεχνολογικές, θεσμικές, κοινωνικές

Μια γεύση από τη συμβολή του τουρισμού στην
οικονομία της Ελλάδας: Σε όρους ΑΕΠ ο του-

ρισμός είναι πιο σημαντικός για τη χώρα μας, κα-
θώς συμβάλλει σε ποσοστό άνω του 8% του ΑΕΠ,
ενώ στην Ιταλία και στην Ισπανία αντιπροσωπεύει
περίπου το 6% του ΑΕΠ και στη Γαλλία και στη Γερ-
μανία κάτω από το 4%.

Να σημειωθεί ότι πέρυσι οι βρετανοί τουρίστες
δαπάνησαν στην Ελλάδα 2,6 δισ. ευρώ, οι γάλλοι
τουρίστες 1,1 δισ. ευρώ, οι αμερικανοί τουρίστες
1,2 δισ. ευρώ, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από
την Ιταλία ήταν γύρω στο 1 δισ. ευρώ και από τη
Γερμανία περίπου 3 δισ. ευρώ. 

Πέρυσι η Ελλάδα πέτυχε ιστορικό ρεκόρ: Ήρθαν
33 εκατ. τουρίστες, μαζί με την κρουαζιέρα, και τα
συνολικά έσοδα από τον τουρισμό ήταν 18,2 δισ.
ευρώ, με τη δαπάνη ανά επισκέπτη να ανεβαίνει
στα 564 ευρώ. Για φέτος τα έσοδα υπολογίζονταν
στα 5 δισ. ευρώ, όμως σύμφωνα με τον πρόεδρο
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ)

Από 18,2 δισ. ευρώ πέρυσι στα 3 δισ. φέτος 
τα έσοδα από τον τουρισμό! 

Άλλοι πληρώνουν και άλλοι αποφεύγουν τους φόρους στην τηλεόραση
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Η Κομισιόν ξέχασε τη λίστα των αθλητικών γεγονότων! Κέρδισε συνδρομητές
στην πανδημία 
η Cosmote TVΜεγάλα σχέδια για τις «Άγριες Μέλισσες»

Το ξέρατε; Σίγουρα όχι. Το αποκάλυψε ο
αντιπρόεδρος της ΕΕ Μαργαρίτης Σχοι-

νάς: Η Ευρώπη πρέπει να αμυνθεί ενάν-
τια στις κυβερνοεπιθέσεις που δέχεται. Επι-
σήμανε, ίσως για πρώτη φορά, σε συνέντευξή
του: «Είναι ανάγκη η Ευρώπη να αμυνθεί
τόσο έναντι των ψηφιακών όσο και των
φυσικών απειλών. Ιδιαίτερα μετά την παν-
δημία, οι ψηφιακές απειλές ίσως να εί-
ναι οι σημαντικότερες. Το κόστος των κυ-
βερνοεπιθέσεων ως το τέλος του 2020
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5 τρισ. ευρώ,
ενώ περίπου 500.000 λογαριασμοί στην
πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Zoom πέρα-
σαν στο επονομαζόμενο “dark internet”
(βαθύ internet)». 

Ειλικρινά, ήλπιζα ότι δεν
θα γράψω κάτι για το θέ-

μα του κορονοϊού, διότι υ -
πάρχουν και άλλα, ίσως ση-
μαντικότερα, προβλήματα
υγείας στη χώρα μας, αλλά
η ζωή και τα γεγονότα συ-
χνά επιβάλλουν τη δική τους
άποψη.

Από παιδί, λοιπόν, όποτε
είχαμε συγγενείς ή φίλους
στο σπίτι, όπως συνηθιζόταν
τότε, τις δεκαετίες του ’60
και του ’70, πάντα κάποιος

θείος, ξάδελφος ή φίλος θα έκανε μια εισα-
γωγή με την περιβόητη ατάκα «αν ήμουν πρω-
θυπουργός…».

Αν, λοιπόν, ήμουν εγώ στη θέση του πρω-
θυπουργού, ειδικά σε σχέση με την επιδημία,
θα έκανα τελείως διαφορετικά κάποια πράγ-
ματα.
Πρώτα από όλα, θα ήμουν σε θέση να α -

ντιληφθώ ότι οι βιολογικές απειλές αντιμετω-

Στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να παραχθούν; Τόσο ανίκανοι είμαστε; Από εκεί που θα τα περιόριζε ο Κυριάκος

ÓÅË. 8Κατασκευάσθηκαν στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο, την ώρα που ο Ερντογάν απειλούσε με πόλεμο
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Παραμένει «αφεντικό»
του υπουργείου Εργασίας 

ο Γιάννης Βρούτσης

= Η αγωνία του Μητσοτάκη να κλείσει την «τρύπα» του τουρκολιβυκού μνημονίου
= Πυρ ομαδόν των κομμάτων κατά της κυβέρνησης

Μονόδρομος 
ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ

Στον αέρα παραμένει η πρώτη κατοικία! 

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 2

«Τσουνάμι» ανεργίας 
φοβάται η κυβέρνηση

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

4ΣΕΛ. 8

= Κοροϊδία η κρατική επιδότηση: Από 90% της μηνιαίας δόσης, μέχρι τα 600 ευρώ, μειώνεται στο 70% το γ΄ τρίμηνο,
υπό τον όρο ότι τα δάνεια είναι ενήμερα και οι οφειλέτες είναι... κορονοϊόπληκτοι! – Πώς λειτουργεί η «γέφυρα» 
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Τα υπέρ και τα κατά της «μερικής» οριοθέτησης ΑΟΖ 

ανοίγει στην Τουρκία 
ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ 

ÓÅË. 6

4ΣΕΛ. 8

Δεν θέλω ούτε να σκεφτώ
ένα δεύτερο lockdown

4ΣΕΛ. 12

Άγνωστο πότε θα χτυπήσει
το κουδούνι στα σχολεία

Σåëίδα 9

Τσίπρας: Ούτε βήμα πίσω

= Ο Τσακαλώτος και η παρέα του
κολλημένοι στο 3%

Αντίθετα με το κλίμα 
που είχε δημιουργηθεί

4ΣΕΛ. 8

Υψηλού ρίσκου η ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία για την ΑΟΖ

= Από τους 300.000 δανειολήπτες μόνο οι 11.397 έχουν υποβάλει αίτηση...

Ôων
ΣAΒΒΑ Γ. ΡΟΜΠOΛΗ
Ομοτ. Καθηγητή Παντείου 

Πανεπιστημίου 

ΒΑΣΊΛΕΙΟΥ Γ. ΜΠEΤΣΗ
Υποψ. Διδάκτορα Παντείου 

Πανεπιστημίου 

Το Ασφαλιστικό στο στόχαστρο της Επιτροπής Πισσαρίδη 

Ôïõ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΟΥΒΕΛΑ 
Καθηγητή 

Φαρμακολογίας, 
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: 
Τι θα έκανα αν ήμουν

πρωθυπουργός…

Στη ΔΕΘ θα φανούν 
οι κυβερνητικές προθέσεις

4ΣΕΛ. 7

= Σκοντάφτουν οι σχεδιασμοί κάποιων 
«μεγαλοκαρχαριών», που θέλουν να 

βάλουν χέρι στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης

Η πνευμονολόγος Μίνα Γκάγκα στο «Π»

4ΣΕΛ. 10

Οι λοιμωξιολόγοι προτρέπουν:
Αυτό το καλοκαίρι «ας μην

κρατήσουν οι χοροί»

Γάμοι και γλέντια… η χαρά του κορονοϊού

= Τα δύο σενάρια που συζητιούνται

Κάποια ψιλοδισεκατομμυριάκια
λείπουν του κ. Πισσαρίδη

4ΣΕΛ. 11

Αποκάλυψη Σχοινά

5 τρισ. ευρώ 
κοστίζουν στην ΕΕ 

οι κυβερνοεπιθέσεις!




