
«Όμηρος» του «Oruc Reis» η χώρα μας

Αποκάλυψη
 

Ανώμαλη είναι η προσγείωση για τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη: Από το «Ωσαν-

νά» στο «Σταύρωσον». Από κει που αυτοθαυμα-
ζόταν γύρω στον Μάιο – Ιούνιο για την καθήλωση
του κορονοϊού, που δεν βρήκε «θύματα» στην
Ελλάδα, η οποία έγινε... σημαιοφόρος στην πα -
γκόσμια κοινωνία και έδινε μαθήματα, ξεκίνησε
η αντίστροφη μέτρηση, με την καμπάνα να χτυ-
πάει σε όλη τη χώρα, στον έναν νομό μετά τον

άλλον. Και η... ατμόσφαιρα βάρυνε με το άνοιγ-
μα των σχολείων, που πρόσθεσε στην... ελεύθε-
ρη κυκλοφορία 2.400.000 μαθητές (παρά τις έν-
τονες αντιρρήσεις της εκπαιδευτικής και της
ιατρικής κοινότητας), προς μεγάλη χαρά του ιού,

που έχει πλέον ευρύτερο πεδίο δράσης... Ιδιαί-
τερα από τη στιγμή που για τα παιδιά, και ιδιαίτε-
ρα τα «πρωτάκια», αλλά και για τους... απείθαρ-
χους γυμνασιόπαιδες, τα μέτρα κατά του κορονοϊού
έγιναν «στοιχείο αντίστασης», σε συνδυασμό και

με τον συνωστισμό στα μπαράκια και στα στέκια
της νεολαίας. Και όπως μας επισήμανε ένας ση-
μαντικός καθηγητής πανεπιστημίου, η κινητικό-
τητα των 2.400.000 νέων είναι πέντε με έξι φο-

Γράφουν σήμερα στο «Π»
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Σπρώχνουν την Ελλάδα σε διαπραγμάτευση
με τον Ερντογάν να βάζει τους όρους

Παραγωγές σε υψηλή 
ευκρίνεια από την ΕΡΤ1

Θεματικοί ψυχαγωγικοί σταθμοί… γενικής στόχευσης!

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2 

Θέλουν το site της «Ναυτεμπορικής», μάχη για την εφημερίδα Η επόμενη μέρα
των αθλητικών 
μεταδόσεωνΡύθμιση για τη νόμιμη εκπομπή των ραδιοφωνικών σταθμών

Οι αριθμοί είναι όχι μόνο αμείλικτοι
αλλά και αδιάψευστοι. Καταγράφουν

τη μεγάλη οικονομική καταστροφή που
υπέστησαν φέτος δύο μεγάλοι κλάδοι,
από τους οποίους ζουν πάνω από 300.000
εργαζόμενοι, συν τους εργαζομένους
στην παραγωγή των προϊόντων που προ-
σφέρουν οι κλάδοι αυτοί. 
Αριθμοί που αν δεν είχαν τη σφρα-

γίδα της ΕΛΣΤΑΤ θα μπορούσαν να αμ-
φισβητηθούν. Και αποκαλύπτουν την
απίστευτη κατάρρευση στον κλάδο των
καταλυμάτων και της εστίασης. 
Μέσα σε ένα τρίμηνο χάθηκαν

2.595.806.208 ευρώ, τα 1.741.753.019
ευρώ από τον κλάδο των καταλυμάτων
και τα 854.053.189 ευρώ από τον κλά-
δο της εστίασης. 
Συγκεκριμένα: 

= Στο σύνολο των επιχειρήσεων του

= Στα 11 δισ. ευρώ το έλλειμμα του προϋπολογισμού –
Στα 9 δισ. ευρώ οι απώλειες στο επτάμηνο 

Τίποτα, τελικά, δεν πάει καλά... Όλοι οι ψυχροί
αριθμοί έχουν πάρει την ανηφόρα. Με τον

προϋπολογισμό να χτυπάει την καμπάνα. Τα χει-
ρότερα νέα, όμως, έρχονται από τα νοσοκομεία
σε όλη την Ελλάδα. Τα κρούσματα κάθε μέρα
αυξάνονται και φρένο δεν μπαίνει, με νέους νε-
κρούς να προστίθενται κάθε εικοσιτετράωρο.
Από παντού χτυπάνε καμπανάκια και το lockdown
βρίσκεται ήδη στο τραπέζι του Μαξίμου. Μαζί
με νέα μέτρα, κατά κύριο λόγο αστυνόμευσης,
ώστε να σταματήσει η συγκέντρωση νεαρών κυ-

Παραλήπτες, ο Τσακαλώτος και η παρέα του

Η επίσκεψη Πομπέο με το μυαλό στις ψήφους των Ελληνοαμερικανών

Η μόνη διαφορά με την Τουρκία 
είναι η οριοθέτηση της νησιωτικής

υφαλοκρηπίδας και
των θαλασσίων ζωνών 

= Με την τακτική τού «βλέποντας και κάνοντας», ψάχνει για λεωφορεία και ΜΕΘ, ενώ λοιμωξιολόγοι 
χτυπάνε την καμπάνα για «ζοφερό χειμώνα», με τα κρούσματα στα ύψη και την οικονομία να βουλιάζει...

ÓÅË. 6

4ΣΕΛ. 8

Βούλιαξε 
την οικονομία 
ο κορονοϊός! 

Χάθηκαν
2.595.806.208 ευρώ

από την εστίαση 
και τα καταλύματα! 

α’ κατοικία και ευάλωτα νοικοκυριά 

Έ

ΤΡΙΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΣΩΖΟΥΝ

=Υπάρχει πρόεδρος, δεν έχουμε
συλλογική ηγεσία
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Προκόπης Παυλόπουλος: 
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Σ
ε νέα παραγωγή

«κόκκινων» δα-
νείων οδήγησε η
πανδημία, κοινώς

ο κορονοϊός, που έχει αλ-
λάξει τα... φώτα της οι-
κονομίας. 
Στα 8 με 10 δισ. ευρώ

υπολογίζεται η νέα... φουρ-
νιά μη εξυπηρετούμενων
δανείων, η οποία θα απο-
τελέσει τα... θεμέλια του
σχεδίου της Τράπεζας της
Ελλάδος για τη δημιουργία
bad bank, που θα περι-
λαμβάνει «κόκκινα» δά-
νεια γύρω στα 40 με 45
δισ. ευρώ! Το σχέδιο ανα-
μένεται να κατατεθεί στην

κυβέρνηση και στους αρ-
μόδιους ευρωπαϊκούς
θεσμούς στο τέλος του
μήνα.

Τι μαγειρεύουν για 
τα «κόκκινα» δάνεια; 
Η θέση του επικεφαλής
του ΕSM Κλάους Ρέγκλιν -
γκ για τις ελληνικές τρά-
πεζες είναι πως σήμερα
είναι ισχυρότερες απ’ ό,τι
ήταν πριν από δέκα χρό-
νια. Όπως είπε σε συ-
νέντευξή του: «Έχει ση-
μειωθεί πρόοδος ως προς
τη μείωση των “κόκκινων”
δανείων. Παρά την πρό-

Νέα φουρνιά «κόκκινων» δανείων! 

Ητηλεργασία ήρθε για να αντιμετωπίσει
τον κορονοϊό και τελικά μονιμοποιείται!

Και μάλιστα… χωρίς να περάσει από τις εξε-
τάσεις του ΑΣΕΠ! 
Η προοπτική παράτασης της τηλεργα-

σίας φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο για
την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας, όπως
προκύπτει από έρευνα της Randstad Ελ-
λάδος, με τον εργαζόμενο να βρίσκεται με
μειωμένα «όπλα» στη διαπραγμάτευση για

τους όρους εργασίας. Και για τη μονιμότη-
τα. Τον κύριο λόγο θα τον έχει η επιχείρη-
ση.
Ήδη, λόγω της πανδημίας, η τηλεργασία

μπήκε σε λειτουργία άρον άρον, χωρίς
όρους και προϋποθέσεις αλλά και χωρίς
να είναι σαφές με ποιους κανόνες δια-
σφαλίζεται η εργασία του υπαλλήλου, ώστε

να μην τον περιμένει ένα πρωινό στην πόρ-
τα η απόλυση. 
Οι 7 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν υπέρ

και λειτουργούν αποκλειστικά ή μερικώς
με το μοντέλο της εξ αποστάσεως εργα-
σίας, ενώ μόνο το 6% απαιτεί φυσική πα-
ρουσία των εργαζομένων. 
Στο άψε – σβήσε τίθεται σε εφαρμογή η

σχετική διάταξη: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει
να δηλώσουν μέσα σε ένα 24ωρο στο σύ-
στημα «Εργάνη» τους εργαζομένους που
μπαίνουν υποχρεωτικά σε καθεστώς τη-
λεργασίας. Και πλέον οι υπόλοιποι εργα-
ζόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στην
εργασία τους και να αποχωρούν κατά...
ομάδες. Ήτοι, ανά μισή ώρα εντός διώρου
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Μονόδρομος η τηλεργασία λένε οι 7 στις 10 επιχειρήσεις! 

Ο Σαμαράς τρομάζει
το Μαξίμου!

= Υπόγεια παζάρια του Μητσοτάκη
για να αποφύγει τη ρήξη
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Μετεξεταστέοι Κεραμέως 
και Καραμανλής

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ Δεν πολεμιέται με διαγγέλματα, κύριε Μητσοτάκη 

Πίσω από τον κορονοϊό τρέχει η κυβέρνηση... 

Τι συμφώνησαν κυβέρνηση και τράπεζες 

- Σε 240 μηνιαίες δόσεις η πληρωμή του δανείου και των οφειλών σε Εφορία, ΕΦΚΑ και ΕΝΦΙΑ
- 210 ευρώ τον μήνα επιδότηση της δόσης του δανείου α΄ κατοικίας 
- Ο Φορέας που θα παίρνει το σπίτι σε πλειστηριασμό θα το νοικιάζει στο νοικοκυριό 
που το είχε και το κράτος θα δίνει στον πολίτη επίδομα ενοικίου 210 ευρώ τον μήνα

Σåëίδα 8

=Σε πρώτη δόση 8 με 10 δισ. ευρώ, με... στόχο να γίνουν γύρω στα 45 δισ. ευρώ
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= «Χαμένος» ο εργαζόμενος...

Τελεσίγραφο 
Τσίπρα!

ÓÅË. 10

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020

Στήνουν νέο κόμμα δεξιά
της Νέας Δημοκρατίας!
= Με λάβαρο τον πατριωτισμό

Οργή υπουργών και βουλευτών

= Για το αλαλούμ στα σχολεία και 
το χάος στα Μέσα Μεταφοράς

Έρχονται νέα μέτρα για την πανδημία

Μάσκα παντού στην Αττική

Την κατάρρευση του ΕΣΥ
τρέμει η κυβέρνηση

= Η Αθήνα κινδυνεύει να γίνει… Μπέργκαμο

Αποκλειστικό

Διαρκής έρευνα για 
κυβερνοκατασκοπεία
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Αναγκαίος και εφικτός ένας άλλος δρόμος
Της Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ....................... Σελ. 4
Οι διερευνητικές επαφές
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ   ........................... Σελ. 4
Αντιπαραθέσεις για την «κακή τράπεζα»
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ   .................................. Σελ. 5
Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας: Τα οικονομικά
συμφέροντα υπεράνω κάθε αρχής και δικαίου
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ   ............................. Σελ. 6
Πιέζει η Γερμανία για έναρξη ή επανέναρξη «διαλόγου» 
(διάβαζε διαπραγμάτευση) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
Του Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ............................ Σελ. 6
Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και εμμονή στο πλαίσιο 
του Διεθνούς Θαλασσίου Δικαίου
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ   .................................... Σελ. 7
Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αξιολόγησης…
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ  ........................... Σελ. 10
Οι αστυνομικοί δηλώνουν κάθε μέρα «παρών» 
με κίνδυνο της ζωής τους
Του ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ   ........................ Σελ. 10
Νέα έξαρση του κορονοϊού καθιστά πιθανή 
και πάλι την καραντίνα
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ   ..................... Σελ. 12
Τα τουρκικά επεισόδια στο Αιγαίο, στην Ανατολική
Μεσόγειο και η πραγματικότητα
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ .................. Σελ. 14
ΜέΡΑ25: Η Ελλάδα χρειάζεται επαγγελματικό 
στρατό και εθελοντές εφέδρους
Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΡΙΘΑΡΙΔΗ  ................................. Σελ. 14
Τυχόν εγκατάλειψη της Κύπρου 
συνιστά μέγιστη εθνική μειοδοσία
Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ   ........................ Σελ. 14
Έχουν δίκιο!
Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ   ............................... Σελ. 14
Πώς θα αποφύγουμε μια νέα Κεφαλονιά;
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΜΙΝΗ  ..................................... Σελ. 16
Κεφαλονιά: Όταν βουνό και θάλασσα ενώθηκαν
Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΜΟΥΡΓΗ   ................................ Σελ. 16

Θα χορέψουμε με τον ιό…
= «Κλειδί» για την αποφυγή του lockdown η αυστηρή τήρηση των μέτρων 4ΣΕΛ. 12


