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Κίνδυνος κατάργησης της ελευθερίας του Τύπου με πρόσχημα την πανδημία

Παρατείνουν σε Κύπρο, Σκόπια και Ρουμανία τα «κόκκινα» 
δάνεια μέχρι τέλους Δεκεμβρίου, ενώ στην Ελλάδα 

οι «θεσμοί» δεν δίνουν καμία αναστολή!

= Υπάρχουν σκέψεις για χαλάρωση των μέτρων και, αν ναι, για πότε;
= Πόσο θα αντέξει ο κόσμος;

Κορονοϊός και το FIAT ενός θαυμαστού 
καινούργιου κόσμου
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΒΕΛΑ   ............................... Σελ. 4

Η ευρωπαϊκή ηγεσία της επόμενης μέρας
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ .............. Σελ. 5

Η κόλαση του κορονοϊού – Το οικοδόμημα της ΕΕ
υπό δοκιμασία
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ............................ Σελ. 6

Η κρίση του κορονοϊού θέτει αμείλικτα ερωτήματα
για την υποτιθέμενη ενωμένη Ευρώπη
Του Π. ΝΕΑΡΧΟΥ  ............................................. Σελ. 7

Δημόσιο χρέος και γερμανική αντίσταση
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΚΟΛΛΙΑ ....................... Σελ. 8

Το «όλον σύστημα» δοκιμάζεται
Του ΠΕΤΡΟΥ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ................................ Σελ. 8

Ο κορονοϊός και αν απαιτεί σοβαρότητα
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ........................ Σελ. 10

Η χρεοκοπία της κυβερνητικής πολιτικής
και ο «μαρτυριάρης» κ. Κύρτσος
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ  .............................. Σελ. 12

Προβοκατόρικα δημοσιεύματα, 
ΜΚΟ και θαλάσσια σύνορα
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ  ..................... Σελ. 12

Ο ιός Covid-19 ανασταλτικός παράγων στην 
προώθηση των ελληνικών δικαίων στη θάλασσα;
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ ................ Σελ. 14

Σαρωτικές αλλαγές σε όλο τον 
κόσμο όσον αφορά την ψυχαγωγία

Κάθε ώρα που περνάει αυξάνονται οι αν-
θρώπινες απώλειες. Ακόμη και

το λεπτό που χάνεται, ο «εισβολέ-
ας» συνεχίζει να πυροβολεί. Είμα-
στε τυχεροί που προλάβαμε να κλεί-
σουμε κάποιες πόρτες και ο μεγάλος εχθρός
βρήκε αντίσταση. Και αυτό έδειξε ότι υπάρ-
χουν μεγάλα περιθώρια να πολεμηθεί ο κο-

ρονοϊός. Δεν μπόρεσε να κάνει περίπατο,
όπως έκανε σε άλλα μέτωπα / χώ-
ρες, όπου οι αθώοι νεκροί πολλα-
πλασιάζονται κάθε μέρα και φως
σωτηρίας δεν φαίνεται μέχρι στιγ-

μής στον ορίζοντα. 
Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες

του πλανήτη, θύμα είναι και η επιβίωση του

πολίτη, της οικογένειας. Απειλείται όλο το
φάσμα της δημιουργίας, της προόδου, η δου-
λειά του κάθε ανθρώπου, η δυνατότητά του
να μην είναι ένα «πιόνι», γρανάζι της μη-
χανής, ένας αριθμός. Η κατάσταση που ζού-
με ήδη είναι ο προάγγελος. Άρχισαν τα λου-
κέτα. Μεγάλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις
κλείνουν. Χιλιάδες Έλληνες που είχαν δου-

λειά πριν μας έρθει ο ιός δεν είναι καθόλου
σίγουρο αν θα συνεχίσουν να την έχουν στη
μετα-κορονοϊό εποχή. 
Όλον αυτό τον... βομβαρδισμό τον ζούμε.

Σε κάθε σπίτι, σε κάθε μαγαζί, σε κάθε μι-
κρομεσαία επιχείρηση, βιομηχανία και ερ-
γοστάσιο. Ακόμη και στο Δημόσιο είναι στο
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Το Πολεμικό Ναυτικό 
μπλόκαρε τις ροές προσφύγων
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- Ξέχασε ο εδώ πρέσβης 
της το κατοχικό δάνειο 

και τις γερμανικές αποζημιώσεις 

Αυτό υπονοεί ο γερμανός πρέσβης
στην Ελλάδα δρ Ερνστ Ράιχελ στη συ-

νέντευξή του στην «Καθημερινή», ότι αν
δεν έβαζε πλάτη η Γερμανία δεν θα εί-
χαμε επιστρέψει στην ανάπτυξη! 
Είπε συγκεκριμένα: «Τα τολμηρά μέ-

τρα της Ευρωομάδας και της ΕΚΤ επέ-
τρεψανστην Ελλάδα να παραμείνει στην
Ευρωζώνη και να επιστρέψει σε πορεία
ανάπτυξης. 
Για τον σκοπό αυτό οι μεγάλες εθνι-

κές οικονομίες της ΕΕ, μεταξύ των οποί-
ων και η Γερμανία, επένδυσαν πολλά
χρήματα και ανέλαβαν μεγάλα ρίσκα.
Δεν ήταν εύκολο να πεισθούν οι Γερμα-
νοί φορολογούμενοι γι’ αυτό»! 
Χάρη μάς έκανε η Γερμανία.

Πόσο θα κρατήσει η φυλακή στο σπίτι

Α
νοιχτό και ιδιαιτέρως πι-
θανό παραμένει το ενδε-
χόμενο μείωσης των μι-

σθών των δημοσίων υπαλλήλων
–όπως αποκάλυψε το «ΠΑΡΟΝ»
στο φύλλο της περασμένης Κυ-
ριακής 29 Μαρτίου–, ενώ πα-
ράλληλα άνοιξε και θέμα περι-
κοπών στις συντάξεις. Γεγονός
που πυροδότησε τις ανησυχίες
των χιλιάδων υπαλλήλων του

Δημοσίου και των συνταξιού-
χων της χώρας. Πληροφορίες
μάλιστα αναφέρουν ότι η κυ-
βέρνηση εξετάζει δύο πιθανά
σενάρια με βάση το ύψος των
περικοπών, αν θα είναι 60%
όπως ήταν η αρχική σκέψη ή
20% προκειμένου να περιορι-
σθούν οι αντιδράσεις. 
Οι αναιμικές προσπάθειες της

κυβέρνησης να διαψεύσει τις

σχετικές πληροφορίες και να
αμβλύνει τις δυσμενείς εντυ-
πώσεις ενίσχυσαν αντί να μει-
ώσουν τις ανησυχίες. Από τις
δηλώσεις μάλιστα των αρμό-
διων υπουργών προέκυψε εμ-
μέσως, αλλά με περισσή σα-
φήνεια, ότι η… τύχη μισθών και
συντάξεων θα κριθεί από τη διάρ-
κεια που θα έχει η πανδημία και
το πόσο βαριές θα είναι οι συ-

νέπειες στην οικονομία. Αν υπερ-
βεί τα μέσα Ιουνίου, όλα τα εν-
δεχόμενα θα είναι ανοιχτά. 
Αποκαλυπτικές ήταν οι δη-

λώσεις του υπουργού Οικονο-
μικών Χρ. Σταϊκούρα, ο οποίος
ανέφερε ότι τα μέτρα που έλα-
βε η κυβέρνηση έχουν βάθος
διμήνου, αλλά από εκεί και πέ-
ρα όλα είναι πιθανά. «Με τα δε-

Σάλο προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του «ΠΑΡΟΝ»

Στο τραπέζι οι μειώσεις 
στους μισθούς και τις συντάξεις

Της χρωστάμε
κι από πάνω 

της Γερμανίας! 

Δ
εν κρύβει την ανησυχία
του για τους περιορισμούς
που έγιναν «σε πρωτό-

γνωρο βαθμό σε μια σειρά από
συνταγματικά δικαιώματα» ο
κ. Σπύρος Βλαχόπουλος, κα-
θηγητής Συνταγματικού Δι-
καίου στη Νομική Σχολή του
ΕΚΠΑ, στο άρθρο του με τίτ-
λο: «‘‘Όχι’’ στον συνταγματικό
μιθριδατισμό», το οποίο δη-
μοσιεύθηκε στην «Καθημερι-
νή» την περασμένη Κυριακή. 

«Οι ελευθερίες της οικο-
νομικής δραστηριότητας (άρ-
θρο 5 παρ. 1 Συντ.), της κίνη-
σης (άρθρο 5 παρ. 4 Συντ.),

της συνάθροισης (άρθρο 11
Συντ.) και της θρησκευτικής
λατρείας (άρθρο 13 Συντ.)  υπέ-
στησαν τους εντονότερους
περιορισμούς», γράφει ο κ.
Σπ. Βλαχόπουλος και προ-
σθέτει: 

«Οι εν λόγω περιορισμοί δι-
καιολογούνται πάντως από
συνταγματική άποψη, αφού
επιβλήθηκαν προσωρινά, για
την αντιμετώπιση μιας φονι-
κής πανδημίας και με την εκ-
πεφρασμένη άποψη της συ -
ντριπτικής πλειονότητας των
επιστημόνων για την ανα-
γκαιότητά τους». 

Ο μεγάλος κίνδυνος 
Επισημαίνει, όμως, ο καθηγη-
τής του Συνταγματικού Δικαίου
κ. Σπ. Βλαχόπουλος:

«Εδώ όμως έγκειται και ο
μεγάλος κίνδυνος της στα-
διακής εμπέδωσης ενός ‘‘συ -
νταγματικού μιθριδατισμού’’,
ο οποίος θα μας εθίσει στην
ιδέα της απώλειας θεμελιω-
δών δικαιωμάτων μας για
λόγους προστασίας υπέρ-
τερωνέ ννομων αγαθών.Στο
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να το-
νιστούν δύο σημεία: Πρώτον,
τα πρόσφατα μέτρα δικαιολο-
γούνται μεν για την προστασία

της υγείας ενός μεγάλου αριθ-
μού συμπολιτών μας, αποτε-
λούν ωστόσο μια όλως εξαι-
ρετική περίπτωση, που δεν
επιτρέπεται να επαναληφθεί
για την αντιμετώπιση κανε-
νός άλλου ‘‘εχθρού’’.

Τι φοβάται ο συνταγματολόγος
Σπύρος Βλαχόπουλος 

Όλοι μαζί να «σκοτώσουμε» τον κορονοϊό, να σωθούν ζωές 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ 

Τελικά, είμαστε το κορόιδο της Οικουμένης

Σåëίδα 9

Χρειάζεται 
η πατρίδα Γλέζους...

Θα μας λείψεις, Μανώλη...
Μα περισσότερο θα λείψεις στην Ελλάδα μας...
Σε έχει ανάγκη η Ακρόπολη...
Να είσαι φύλακας άγγελος της σημαίας μας...

Για να κυματίζει στον γαλανό ουρανό μας, σε πεί-
σμα γειτόνων που δεν κρύβουν τις... ορέξεις τους
αλλά και «συμμάχων» μας. 
Θα λείψεις στην πατρίδα, Μανώλη Γλέζο, για-

τί ξέρει, γνωρίζει από πρώτο χέρι, ότι ποτέ δεν
παζάρεψες, δεν έκανες Θεό την καρέκλα, δεν
έβαλες στη ζυγαριά οφίτσια και θέσεις ζηλευτές,
με αντάλλαγμα τη σιωπή, το «Σοι, Κύριε»...

Αν πάνε καλά τα πράγματα, μέχρι το φθινόπωρο
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Ποιες είναι οι τέσσερις προϋποθέσεις

Αδειάζουν τα ταμεία 
του Ερντογάν
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για την επόμενη μέρα;

Κόντρα στον κορονοϊό 
ο Αλέξης Τσίπρας

=Ναι στο ευρωομόλογο, 
που είναι αντίθετη η Μέρκελ

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

= Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, βάλτε στην άκρη τις διαφορές σας και καθίστε σε ένα τραπέζι, γιατί προέχει
η πατρίδα και ο λαός, το να βγούμε από τον πόλεμο με τις λιγότερες απώλειες, και μετά βγάζετε τα μάτια σας 

=Η Ελλάδα βίωσε για πολλά χρόνια αντισυνταγματικούς
περιορισμούς πολλών θεμελιωδών δικαιωμάτων – 

Να μην εθιστούμε στην απώλειά τους
=Το κράτος δικαίου θέτει απαράβατα όρια

=Γιάννης Παπαδογιαννάκης: Εισβολή στην ιδιωτική 
ζωή των πολιτών 
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Η Αθήνα δεν θα πρέπει να κοιμάται ήσυχη

=Απειλούνται με κατάρρευση τα σχέδια
και τα οράματα του τούρκου ηγέτη

Πολύ αργά ανακάλυψαν τη λύση
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Εξετάζεται η μαζική 
αγορά τεστ για τον πληθυσμό
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Νέο νομικό καθεστώς στα media... Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Σε καραντίνα και οι εφημερίδες
Καρφωμένοι
στην TV για

περισσότερες
από οκτώ ώρες

ημερησίως!

Μέσα στον Ιούνιο 
θα πληρωθούν τα αναδρομικά 
για τις επικουρικές συντάξεις
=Αναμένεται ο επανυπολογισμός

1.000.000 συντάξεων
4ΣΕΛ. 7

Το «μάρμαρο» δεν μπορεί να
το πληρώσουν οι εργαζόμενοι

Φώφη Γεννηματά προς κυβέρνηση:
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Οι... τυχεροί και 
οι άτυχοι του κορονοϊού!

Μεγάλη Εβδομάδα 
με κλειστές Εκκλησίες

=Η Ανάσταση πήρε… 
μετάθεση για τις 26 και 27 Μαΐου
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