ΕIΜΑΣΤΕ ΜΠΡΟΣΤA ΣΕ EΝΑ EΤΟΣ ΑΒΕΒΑΙOΤΗΤΑΣ...

ÓÅË. 12

Βαρόμετρο οι επιπτώσεις από την απαγόρευση της Αμερικής

Στην εντατική η οικονομία Στο απόσπασμα ο τουρισμός
= Τονωτική ένεση τα 12 δισ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
= Μηδενική ανάπτυξη βλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος!

- Είναι το οξυγόνο της οικονομίας, και η Ελλάδα
ÓÅË. 12
δεν έχει πολλά πολεμοφόδια
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Μόνοι στο σπίτι... αλλά να κρατηθούμε ζωντανοί
ÁËÅÁ
ÈÁÑÑ
MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

ο εχθρός, ο κορονοϊός.
Το συστήνουν όλοι οι «στρατηγοί της υγείας». Έχει γίνει το σύνθημα των πολιτικών
μας, με πρώτους τους κυβερνώντες, στους
οποίους έπεσε το... «λαχείο».
Μόνοι στο σπίτι, λοιπόν...
Είναι η ασφαλιστική δικλίδα για να αποτρέψουμε την επέλαση του εισβολέα. Καθώς

Αποστολή σας,
κύριε πρωθυπουργέ,
είναι να μην υπάρχει
άνθρωπος που
να μην έχει ένα
πιάτο φαγητό...
εν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με τα μέτρα
Δ
στήριξης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων που πήρε η
κυβέρνηση. Έστω κι αν έπρεπε να είναι πιο γενναία, για να κρατηθεί ζωντανή η Αγορά και να
βρει τσιμέντο απέναντί του ο εχθρός, αυτός ο μικροσκοπικός ιός, ο οποίος βρήκε πόρτες ανοιχτές και απειλεί όλο τον πλανήτη, που έχει σηκώσει τα χέρια στον εισβολέα.
Σε αυτόν τον πόλεμο πρέπει να μείνει όρθιος
και ο τελευταίος πολίτης της χώρας μας. Να μην
υπάρξει Έλληνας που να μην έχει ένα πιάτο φα4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τον Ερντογάν
και η Άγκυρα αποθρασύνεται

Σφίγγει την «τανάλια»
σε Έβρο και Ανατολική
Μεσόγειο η Τουρκία
= Και ασκήσεις ηλεκτρονικού
πολέμου στα σύνορα
4ΣΕΛ. 6

Ανέβασε
ψηλά τον πήχη
ο Παυλόπουλος
4ΣΕΛ. 10

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Περί κορονοϊού…
Του Δρος ΑΘ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ....................... Σελ. 4

«Οι καιροί ου μενετοί»
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤ. ΓΚΙΚΑ ............................ Σελ. 4

Τα οικονομικά μέτρα για τον κορονοϊό
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ......................... Σελ. 5

Οι πολλαπλές διαστάσεις της πανδημίας του κορονοϊού
και η ολιγωρία κρατών και διεθνών οργανισμών
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ........................... Σελ. 6

Έλεγχος των συνόρων χωρίς παλινδρομήσεις
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ .................................. Σελ. 7

Οι πολιτικοοικονομικές αλλαγές του σοκ
ως διαχρονικό φαινόμενο με αφορμή τον κορονοϊό
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ............................ Σελ. 8

Κορονοϊός: Η γνώση είναι δύναμη
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΕΧΡΑΚΗ ........................... Σελ. 9

Το στοίχημα της αποφυγής της ανεξέλεγκτης
διασποράς του Covid-19
Της ΤΖΕΝΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ ............................ Σελ. 9

Επικίνδυνοι καιροί: Η τελική μάχη
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ ............................ Σελ. 10

1850, 2020: «Στο εξής θα κυβερνούν οι τραπεζίτες»
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ .............................. Σελ. 12

Η πανουργία της Ιστορίας

ó. 15, 16

12

Του ΒΑΣΙΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ .................... Σελ. 14
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Δορυφορική λύση
για την ψυχαγωγία

ήδη, και εδώ στην Ελλάδα και σε όλες τις
χώρες του πλανήτη, βρήκε ξεκλείδωτες πόρτες και μπήκε ο ιός, με τα θύματά του να πολλαπλασιάζονται μέρα με την ημέρα.
Έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των ηγετών, με πρώτο τον ηγέτη της Αμερικής. Μέρα – νύχτα ψάχνουν να βρουν το υπερόπλο,
όμως ο εχθρός μέχρι στιγμής έχει αποδείξει
ότι δεν είναι του χεριού τους, δεν αντιμετωπίζεται με τα συμβατικά όπλα.
Μέχρι να καταφέρουν να βρουν το αντί-

δοτο, χάνουν κάθε μέρα τη ζωή τους αμέτρητοι συνάνθρωποί μας... Με τον τρόμο να
μεγαλώνει...
Έτσι, η συνταγή επιβίωσης παραμένει...
Μόνοι στο σπίτι...
Άδειοι οι δρόμοι...
Το διαπιστώνει ο καθένας μας...
Άδειοι και τις καθημερινές αλλά και, πιο
εμφαντικά, τα Σαββατοκύριακα...
Μόνοι στο σπίτι...
Τρεις λέξεις... Που, όμως, δεν αρκούν...

Πρέπει και να... συντηρηθεί η οικογένεια,
να μείνει ζωντανή, ο εχθρός να σπάσει τα
μούτρα του...
Μόνοι στο σπίτι ΝΑΙ, αλλά θα πρέπει η οικογένεια να φάει...
Και εδώ η κυβέρνησή μας δεν έχει δώσει
λύση, απάντηση...
Ο καθένας είναι μπροστάρης στον πόλεμο... Και μαχητής. Η Ιστορία το ξέρει... Δεν
παραδίδεται.
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Τελειώνει ο κόσμος που ξέραμε

ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

πίσω από τον κορονοϊό

= Πώς ξαφνικά ξεφύτρωσε ο ιός - Γιατί οι μεγάλες χώρες
δεν μπλόκαραν τη διάδοσή του
= Ποιοι κινούν τα νήματα - Ποιοι κάνουν παιχνίδια με το εμβόλιο
Σåëίδα 9
= Απέραντη φυλακή όλη η χώρα

Κλειστές οι Εκκλησίες
με απόφαση του Μαξίμου!

Τ

ελικά, και για τα του «Οίκου της Εκκλησίας» αποφασίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης:
Τέρμα οι λειτουργίες στους
Ιερούς Ναούς μέχρι τις 30
Μαρτίου. Οι Εκκλησίες θα παραμείνουν ανοιχτές μόνο για
ατομική προσευχή, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την
απόφαση της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου που επέτρεπε τις συναθροίσεις για μία ώρα, από
τις 7 έως τις 8 το πρωί κάθε
Κυριακή. Πρόταση η οποία
ήταν μια διέξοδος, καθώς δεν
θα εμφάνιζε διωκόμενη την
Εκκλησία από την κυβέρνηση, και είχε συζητηθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία του Αρ-

χιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου με
τον υπουργό Επικρατείας Γ.
Γεραπετρίτη. Άλλες, όμως,
ήταν οι βουλές του πρωθυπουργού, που ήθελε να δείξει ότι: «Εγώ κυβερνάω»...
Σύμφωνα με πληροφορίες,
η πρόταση αυτή του Αρχιεπισκόπου χαρακτηρίσθηκε από
πολύ σημαντικό παράγοντα
ως «Σοφία Σολομώντος».
Στη συνεδρίαση της ΔΙΣ,
στην οποία μετείχαν και οι Μητροπολίτες της Αττικής λόγω
του μεγάλου πλήθους που
εκπροσωπούν, υπήρξαν τοποθετήσεις υπέρ της λειτουργίας των Ναών αλλά και
υπέρ της μετάδοσης της Θεί4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Ακούγεται...

...ότι στους... διαδρόμους του Μαξίμου συζητείται πως αυτό το
Σαββατοκύριακο θα είναι τεστ για την Εκκλησία. Αν πάει πολύς κόσμος (πιστοί) στους Ναούς, η επόμενη κίνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι να απαγορεύσει να
είναι ανοιχτές οι Εκκλησίες. Και θα είναι ο... νικητής. Ευχόμαστε να μην αληθεύουν αυτοί οι «ψίθυροι»...

Η Εκκλησία τού φταίει του φιλοσόφου κ. Στ. Ράμφου
α πάνω κάτω έφερε ο κοροΤ
νοϊός στη λειτουργία των Εφοριών. Οδηγίες προκειμένου να

αποτραπεί η διασπορά του ιού
στους χώρους λειτουργίας των
υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έστειλε
ο διοικητής της κ. Γεώργιος Πιτσιλής.
= Καθιερώνεται η εξ αποστάσεως εργασία. Οι προϊστάμενοι θα μεριμνούν για τη συστηματική παρακολούθηση της
απόδοσης του υπαλλήλου και την
εβδομαδιαία αναφορά προόδου.

Στην πόρτα της Εφορίας
με μάσκα, γάντια και αντισηπτικά!
= Οι υπάλληλοι κάθε υπηρεσίας κατανέμονται σε τρεις
ομάδες, με καθεμία να εργάζεται εκ περιτροπής σε εβδομαδιαία βάση στην υπηρεσία και
τις άλλες δύο να εργάζονται εξ
αποστάσεως.
= Εάν διαπιστωθεί κρούσμα της νόσου, λαμβάνονται τα

απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση του χώρου.
= Σε όλα τα καταστήματα
των υπηρεσιών ορίζεται υπάλληλος που θα βρίσκεται στην είσοδο της μονάδας για την υποδοχή των συναλλασσομένων,
την επιβεβαίωση των προγραμματισμένων συναντήσεων

και την ελεγχόμενη αναμονή και
είσοδο των επισκεπτών στον χώρο της υπηρεσίας. Ο εν λόγω
υπάλληλος θα είναι εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα
μέσα προστασίας του (π.χ., μάσκα, γάντια, αντισηπτικά).
= Η εργασία στα καταστή4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14

Μεγάλη ανάσα για τους φορολογουμένους

Τρομακτική πίεση στα media

Μοιράσατε
750 εκατ. ευρώ,
κυρία Λαγκάρντ,
με τα «κόκκινα» δάνεια
τι θα γίνει;
οίρασε λεφτά με το τσουβάλι η επικεΜφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Συγκεκριμένα,

750 δισ. ευρώ για την αγορά εταιρικών και
κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη, με
το συνολικό ύψος των αγορών που σχεδιάζεται να γίνουν στο σύνολο του έτους
να ανέρχεται σε 1,1 τρισ. ευρώ.
Σε εμάς, τον φτωχό συγγενή, η... φίλη
μας η κυρία Κριστίν έδωσε κάτι ψιλά, μόλις 12 δισ. ευρώ.
Μια και βρέθηκε με τόσα λεφτά η πρόεδρος της ΕΚΤ, γιατί δεν προχωράει σε ένα
ακόμη βήμα συμπαράστασης προς την Ελλάδα, που δέκα χρόνια τώρα παλεύει να
βγει από τη φυλακή των Μνημονίων, έστω
και με τις... αλυσίδες στο πόδι; Τι είναι να
τραβήξει μια μονοκονδυλιά και να διαγράψει τα 79 δισ. ευρώ που είναι τα «κόκκινα»
δάνεια, από τα οποία τα 43 δισ. ευρώ αφορούν πρώτη κατοικία; Άσε που τα περισσότερα από τα 79 δισ. ευρώ είναι τόκοι, πανωτόκια και προμήθειες. Όταν, μάλιστα, τα
«κοράκια» (funds, όπως αποκαλούνται επίσημα) έχουν αγοράσει πακέτα «κόκκινων»
δανείων στο 3% με 5% του ποσού που είναι στα χαρτιά. Πέραν όσων έχουν εισπράξει
όλα αυτά τα χρόνια από τόκους και προμήθειες, που ανέρχονται σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ.
Επιτέλους, αρκετά έχουν πάρει.
Όπως, μπροστά στη θύελλα του κορονοϊού, που έχει βουλιάξει όλες τις οικονομίες της Γης, ανοίξατε το «πουγκί» της ΕΚΤ,
δεν είναι ώρα, αγαπητή Κριστίν, να τραβήξετε μια μονοκονδυλιά και να διαγράψετε
τα «κόκκινα» δάνεια, απελευθερώνοντας
τους δανειολήπτες για να κάνουν κι αυτοί
Ανάσταση;

Μεσάνυχτα αποφάσισαν:

4ΣΕΛ. 4

ÔÏÕ

4ΣΕΛ. 14

όνοι στο σπίτι... Είναι το οχυρό για να
Μ
μη βρει πόρτες ανοιχτές

ΠΝΠ για να
πωλούνται
Ελεύθερο κανάλι από την Cosmote TV οι εφημερίδες στα
Χωρίς χρέωση τα μηνύματα για τον Covid-19 Σούπερ Μάρκετ

Παγώνουν όλες
οι πληρωμές προς
το Δημόσιο μέχρι
31 Αυγούστου
- Kαι αναστέλλεται η είσπραξη των
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων
οφειλών μετά τις 11/3/2020
απόφαση πάρθηκε σε σύσκεψη που έγιΗ
νε στο υπουργείο Οικονομικών, στην
οποία μετείχαν ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής.
Επίσης, αποφασίσθηκε η αναθεώρηση
του προϋπολογισμού.
Η ξαφνική αυτή απόφαση μυρίζει άμεση
προσφυγή στις κάλπες, ποντάροντας στο
ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει περίπατο.
Ο Γιατρός σας σελ. 18

Πολύτιμες συμβουλές για
να προστατευτείτε από τον κορονοϊό

Τι πρέπει να προσέχουν οι διαβητικοί

