
«Χωρίς την απαραίτητη συνοχή και με την
προοπτική ενοποίησης αμφίβολη, είναι

προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί
να εμπνεύσει εκείνο το κύρος το οποίο ως και
στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν της την έκανε
ελκυστική, έτσι ώστε τα κράτη της γηραιάς ηπεί-
ρου να διαγκωνίζονται προκειμένου να κατα-
στούν μέλη της». 

Στη διαπίστωση αυτή προέβη ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος, μιλώντας
στο 4ο Τριετές Συνέδριο της Αθήνας με θέμα
«Αλλάζει αυτός ο κόσμος;». Επισήμανε ακόμη
ότι «μόνον η ρεαλιστική προοπτική μιας ισχυ-
ρής ενωμένης Ευρώπης μπορεί να εξουδετε-
ρώσει τα μορφώματα του λαϊκισμού ή και του
νεοναζισμού», τα οποία «αναφύονται και επιβουλεύονται,
απροκάλυπτα, τη συνοχή και το μέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». Όσον αφορά τη μορφή που θα πρέπει να πάρει το
ευρωπαϊκό οικοδόμημα μετά το πέρας της ενοποίησης, ση-
μείωσε ότι αυτή πρέπει να θεωρείται δεδομένη: Μια ομο-
σπονδιακή σύνδεση των κρατών-μελών, που εδράζεται στην
υπαρξιακή για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αρχή της αλλη-

λεγγύης, με μια διακυβέρνηση η οποία στη-
ρίζεται στον σεβασμό της δημοκρατικής αρ-
χής, μέσω των θεσμικών αντηρίδων της αντι-
προσωπευτικής δημοκρατίας. Και το θεσμικό
πρότυπο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας
προϋποθέτει, μεταξύ των άλλων, ιδίως την
εφαρμογή της αρχής της διάκρισης των εξου-
σιών, την εμπέδωση του κράτους δικαίου και
της συνακόλουθης αρχής της νομιμότητας,
οπωσδήποτε δε τον σεβασμό των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Παυλό-
πουλος εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό
του για τη ραγδαία αύξηση του χρέους παγκο-
σμίως, το οποίο, όπως σημείωσε, αγγίζει τα 230

τρισ. δολάρια και αντιστοιχεί στο 330% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Τη μερίδα του λέοντος –περίπου τα τρία τέταρτα– του χρέους
αυτού κατέχουν τα κράτη και οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβα-
νομένων φυσικά σ’ αυτές των τραπεζών. Όπως παρατήρησε,
το παραπάνω σενάριο καθίσταται ακόμη πιο δυσοίωνο επει-
δή οι αποδόσεις ως ποσοστό συρρικνώνονται, ενώ ενισχύε-

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Μ
πλεξίματα με τη Δικαιοσύ-
νη έχει ο διοικητής της Τρά-
πεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας. Αιτία, οι διαρ-

ροές απόρρητων πορισμάτων αλλά
και όσα κατέθεσε στην Εξεταστική
Επιτροπή της Βουλής για τα δάνεια
που έχουν δοθεί σε κόμματα και ΜΜΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Επίκουρος
Εισαγγελέας Διαφθοράς διέταξε προ-
καταρκτική εξέταση για τη διαρροή
των απόρρητων πορισμάτων για την
Τράπεζα Πειραιώς και την Attica Bank. 

Η προκαταρκτική εξέταση αφορά

ακόμη τα όσα κατέθεσε στην Εξετα-
στική Επιτροπή της Βουλής για τα δά-
νεια που έχουν δώσει τράπεζες σε
κόμματα και ΜΜΕ, γιατί οι θέσεις που
υποστήριξε ήταν παραπλανητικές,
σύμφωνα με δικαστικές πηγές. 

Στο μεταξύ, θέμα έχει δημιουργη-
θεί με την ανάθεση στην εταιρεία Al-
varez and Marsal Hellas, σε συνερ-
γασία με την εταιρεία Kantar TNS, της
μέτρησης των αντιδράσεων της Αγο-
ράς για τα capital controls και τη διάρ-
κειά τους, με άγνωστη την αμοιβή. 

===
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ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερί-
δας μας την περασμένη εβδομάδα α -
νταποκρίνεται απολύτως στις σχεδια-
ζόμενες εξελίξεις: «Κάλπες το 2018
στήνει ο Τσίπρας». Για ποιον λόγο θα
πάμε σε εκλογές; Ο Τσίπρας, μέσα
στον ωκεανό του ψεύδους και της πο-
λιτικής απάτης όπου έχει παγιδευτεί,

διαβεβαιώνει συνεχώς ότι τον Αύγουστο του 2018
θα… βγούμε από τα Μνημόνια! Φυσικά, γνωρίζει ότι
αυτό είναι αδύνατον! Οι ξένοι μάς έχουν δεμένους
χειροπόδαρα και αυτοί είναι που διαφεντεύουν τις
τύχες της χώρας μας. Η κυβέρνηση αλλά και τα άλ-
λα μνημονιακά κόμματα απλώς εκτελούν τις διατα-
γές των αποικιοκρατών. Το θέαμα, όμως, της κυβέρ-
νησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι τραγικό. Ο Αλέξης γνωρίζει
ότι τον προσεχή Αύγουστο, για πολλοστή φορά, θα
αναγκαστεί να κάνει «κωλοτούμπα» στις υποσχέσεις

ÃñÜöåé ï
ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ

Το «μπουλούκι»…
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Έτοιμος ο «οδικός χάρτης» του ΕΣΡ για τη δημοπρασία των 7 αδειών
Συχνότητες έως το 2035 με 201 εκατ. ευρώ στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Άδειες και 400 θέσεις εργασίας έναντι μείωσης του ειδικού φόρου στην TV!

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

την πρωτη κατοικια
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Τα παρεπόμενα του καταλανικού
δημοψηφίσματος για ανεξαρτησία

Εικόνα σου είμαι, δημιούργημά σου...
Κοροϊδία είναι η έκπληξη των πο-

λιτικών ηγετών όταν αποκαλύπτονται
λίστες επωνύμων της Γης που ασκούν
εξουσία –πολιτική και οικονομική– στις
χώρες τους. Εξαπολύουν δήθεν κε-
ραυνούς εναντίον των φοροφυγάδων,
που κάθε άλλο παρά φτωχαδάκια εί-
ναι. Τη λίστα των «Paradise Papers»,

η οποία βγήκε στην επιφάνεια την εβδο-
μάδα που πέρασε... κοσμούσε ακόμη
και η γηραιά βασίλισσα της Αγγλίας, η
Ελισάβετ. Και φυσικά δεν μπορούσαν
να απουσιάζουν οι Έλληνες – πρώτα

ονόματα, όπως τραπεζίτες. Και η λίστα
αυτή ήρθε να προστεθεί στην προ-
ηγούμενη που είχε αποκαλυφθεί, στα
περιβόητα «Panama Papers», που επί-
σης... τιμούσαν πρώτα ονόματα του

παγκόσμιου πολιτικού και οικονομικού
κατεστημένου, με παρουσία και δικών
μας, φυσικά. Θα ήταν... υποτιμητικό για
την Ελλάδα να λείπει ο Μάρτης από τη
Σαρακοστή. Να μην ξεχνάμε και την...

προϊστορία μας με την αμαρτωλή λί-
στα Λαγκάρντ (την ύπαρξη της οποί-
ας είχε αποκαλύψει το «ΠΑΡΟΝ» τον
Δεκέμβριο του 2010), από την οποία
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Μανιφέστο Σαμαρά: 
«Είμαι παρών»
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Έρχεται θύελλα πλειστηριασμών στο τέλος του μήνα – Φόβοι για τεράστιες αντιδράσεις 

Οι εργοδότες 
αναλαμβάνουν 
τη διοίκηση 
του ΕΔΟΕΑΠ
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=Αν δεν είναι έτσι, ας τους καταργήσουν αύριο το πρωί, αν τολμούν, παραδίδοντας 
όλα τα στοιχεία των καταθετών στη Δικαιοσύνη της χώρας της οποίας είναι πολίτες 

Μαύρα τα μαντάτα για τον Στουρνάρα 

=Θέμα χρόνου η αλλαγή Αυγενάκη

Καταφύγιο ασυλίας των αφεντικών της Γης 
οι φορολογικοί παράδεισοι, για να κρύβουν τα κλεμμένα 

Ούτε μια σταλιά συγγνώμης; 

Όρους θέτει η Αθήνα για να
γίνει η επίσκεψη Ερντογάν

=Χρειάσθηκαν έκτακτη...
ένεση από τον Ντράγκι

Έκτακτη ενίσχυση ρευστότητας χρειάσθηκαν
οι τράπεζες για να μην κατεβάσουν ρολά.

Και στο αίτημα της Διοίκησης της Τράπεζας της
Ελλάδος, που υποβλήθηκε την περασμένη Τε-
τάρτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας, πρόεδρος της οποί-
ας είναι ο Μάριο Ντράγκι, δεν διατύπωσε
αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορί-
ου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστό-
τητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο
ποσό των 26,9 δισ. ευρώ.

Κατά τα άλλα, η οικονομία έχει μπει σε πο-
ρεία ανάκαμψης και, όπως δηλώνει συνεχώς
τον τελευταίο καιρό ο πρωθυπουργός, βγαί-
νουμε από τα Μνημόνια, αν και ο πρώην υπουρ-
γός του Νίκος Φίλης στην προχθεσινή συνε-
δρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν πρέπει να λέμε ότι φεύ-
γουμε από τα Μνημόνια, γιατί αυτό στην ου-
σία δεν θα συμβεί. 

Έμειναν από λεφτά 
οι τράπεζες! 

Παυλόπουλος: Ποια πρέπει να είναι 
η επόμενη μέρα της ενωμένης Ευρώπης

ÄéáâÜóôå óôéò

Πώς το Mega μπορεί
να μείνει ζωντανό 

ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙΔεν μπορείς να τα θέλεις όλα, μονά – ζυγά, δικά σου.
Να έχεις μόνο εσύ δίκιο και όλοι οι άλλοι να φταίνε

για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Κάθε άνθρωπος έχει δι-
καιώματα και υποχρεώσεις. Είσαι ελεύθερος υπό την
προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεις
την ελευθερία του άλλου, ότι δεν
αποφασίζεις εσύ για τη ζωή του, ότι
ζεις με σεβασμό στους νόμους μιας
ευνομούμενης και δημοκρατικής
Πολιτείας. 

Αυτά με αφορμή τη θύελλα που
προκάλεσε η διήμερη άδεια που δό-
θηκε στον καταδικασμένο σε 11 φο-
ρές ισόβια για τις εκτελέσεις που
διέπραξε η «17 Νοέμβρη» Δημήτρη
Κουφοντίνα. Η Πολιτεία δεν του στέρησε αυτήν τη δυ-
νατότητα που παρέχει ο νόμος παρότι αφαίρεσε τη ζωή
τόσων ανθρώπων, με τους οποίους δεν είχε καμία προ-
σωπική διαφορά. Όλοι εκείνοι δεν είχαν δικαίωμα να
ζήσουν; Τα ισόβια δεν τους φέρνουν πίσω... Εσύ, όμως,
γεύθηκες το δικαίωμα να βρεθείς 48 ώρες με την οι-
κογένειά σου. Αυτό που κυρίως προβληματίζει είναι ότι,
βγαίνοντας –και μάλιστα με χαμόγελο– από την πόρτα
των Φυλακών Κορυδαλλού, δεν είπες ένα συγγνώμη,
ως μια πράξη ανθρωπιάς, που δεν στοιχίζει τίποτα, απέ-
ναντι στις οικογένειες εκείνων που δεν θα δουν ποτέ
τους δικούς τους, γιατί από εκεί που είναι δεν θα πά-
ρουν ποτέ άδεια... 

=Ο Εισαγγελέας Διαφθοράς διέταξε 
προκαταρκτική εξέταση για τη διαρροή 
των απόρρητων πορισμάτων για την Τράπεζα
Πειραιώς και την Attica Bank κ.ά. 
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= Τελεσίγραφο των «θεσμών» μετέφερε ο Τσακαλώτος 
στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και έπεσε πανικός

= Η Αστυνομία αναλαμβάνει τη φρούρηση των συμβολαιογράφων! 

Να επιστρέψουν τώρα οι τράπεζες το δάνειο 
που πήραν από τον ελληνικό λαό για να σωθούν

Μετά την τρομακτική ομολογία του Ντάισελμπλουμ ÓÅË. 12
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Μετά από ενάμιση χρόνο

Αριστερά και Δεξιά αγωνιούν 
για το αποτέλεσμα της κάλπης

Αυλαία για την ανασυγκρότηση
της Κεντροαριστεράς και της Σο-

σιαλδημοκρατίας με την εκλογική
αναμέτρηση για την ανάδειξη επι-
κεφαλής του νέου φορέα. Η εκλο-
γική διαδικασία, το αποτέλεσμά της
και κυρίως οι επιπτώσεις που μπο-
ρεί να έχει στο πολιτικό σκηνικό η
δημιουργία ενός ισχυρού τρίτου

Πορεία στο άγνωστο,
χωρίς ελπίδα, 

για τα νοικοκυριά
óåë. 11

Είναι η δική τους σειρά να σώσουν τους έλληνες δανειολήπτεςΜπορώ να σώσω τη χώρα – Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ηττηθεί κατά κράτος

Σε λευκή απεργία κατά 
Μητσοτάκη οι βουλευτές της ΝΔ

Αέρα στα πανιά της Κεντροαριστεράς 
θα δώσει η μεγάλη συμμετοχή

Εκδίκηση παίρνει η ΝΔ 
καταγγέλλοντας τον Καμμένο

Ξεμπλοκάρουν οι 15.000 
συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων!
=Μεγάλο ψαλίδισμα στις συντάξεις 
φέρνει το 2019 óåë. 11

Τρίζει η καρέκλα του Μητσοτάκη ÓÅË. 7
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Φώφη: Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση 
που θα μπορούσε κάποιος να μου κάνει


