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Στα σούπερ μάρκετ, με γκρίνια, οι εφημερίδες!

Καταρρέει όλη η Αγορά!

= Θα εξαιρεθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Αστυνομία, 
οι γιατροί και οι νοσοκομειακοί

«Μια κοινωνία δεν είναι ισχυρή παρά μόνο όταν
βγάζει την αλήθεια της στο άπλετο φως του ήλιου»
Του ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ  .............................. Σελ. 4

Φροντίζουμε όλους όσοι έχουν ανάγκη
Του Dr ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ......................... Σελ. 4

Οικονομία και πολιτική στην εποχή του κορονοϊού
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ  ......................... Σελ. 5

Η πανδημία του κορονοϊού, ο ρόλος 
των διεθνών οργανισμών και τα αίτια 
καθυστέρησης στην αντιμετώπισή της
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  ........................... Σελ. 6

Σεισμός και δέος στον κόσμο από τον κορονοϊό
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ  .................................. Σελ. 7

Η οικονομία… εάλω
Του ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΑ  ............................................ Σελ. 8

Η ανο(η)σία της αγέλης…
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ  .............................. Σελ. 10

Η Γερμανία αρνείται την αλληλεγγύη και επιμένει
στο ευρωπαϊκό ΔΝΤ
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ..................... Σελ. 14

Αναστολές έκδοσης
και τηλεργασία

Κρατικές ενισχύσεις στην TV αντί για μειώσεις μισθών
Σημαντική αύξηση τηλεθέασης

για ΣΚΑΪ, Mega, ΕΡΤ1 Άγνωστο το μέλλον των αθλητικών μεταδόσεων 

Αυτά που ζει η οικουμένη όλη, από
τη μια άκρη του πλανήτη ως την

άλλη, με αθώες ψυχές να χάνονται
γιατί αυτοί που κυβερνάνε βάζουν
στη ζυγαριά τα λεφτά τους πάνω από τη ζωή
των πολιτών τους, τα είχε αποτυπώσει ο με-

γάλος ποιητής μας Κώστας Βάρ-
ναλης στο δημοφιλέστερο ποίημά
του με τίτλο «Οι Μοιραίοι», το οποίο

πρωτοδημοσιεύθηκε το 1922. Και μό-
νο ο τίτλος αποδίδει την εικόνα της Συνό-
δου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που

διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και την
κατάντια των ηγετών της, με πρώτη τη γερ-
μανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ. Οι τε-
λευταίοι στίχοι του ποιήματος περιγράφουν
αυτά που ζούμε εδώ και τρεις μήνες, αυτά
που ζει όλη η Ευρώπη, η ανθρωπότητα όλη: 

– «Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, 
προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα»... 

Λες και τους έγραψε σήμερα ο Βάρναλης,
ο οποίος «έφυγε» το 1974. 
Το «θάμα», όμως, δεν έγινε στη Σύνοδο
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Ολοκληρώθηκε η δεσμευτική φάση του
market test για τον πλωτό τερματικό

σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

ÓÅË. 10

...και πολλές είναι…Κάνε τον σταυρό σου,
φίλε εργαζόμενε, γιατί μπορεί το επόμενο
βήμα να είναι η μία εβδομάδα και αργότε-
ρα ό,τι προκύψει...
Και ο μισθός κομμένος στο μισό. Το 50%

θα παίρνεις από τα λεφτά που έπαιρνες μέ-
χρι τώρα και μη βγάζεις μιλιά...
Άντε να θρέψεις την οικογένειά σου και

να καλύψεις τις υποχρεώσεις που είχες
αναλάβει με τον μισθό που έπαιρνες μέχρι
τώρα.
Πώς θα ζήσει η οικογένεια… 
...με το επίδομα των 800 ευρώ και τίποτε
άλλο; Έμεινες ξαφνικά χωρίς δουλειά χω-
ρίς να φταις σε τίποτα, π.χ. επειδή δεν ήσουν
καλός και αποδοτικός. Έκλεισε το μαγαζί,
το καφενείο, η ταβέρνα, το εστιατόριο, το
μπαρ, η καφετέρια, το ζαχαροπλαστείο,

Μέχρι να βγούμε από την πανδημία

Α
πίστευτο, δυστυχώς όμως
απόλυτα αληθινό αλλά και
τραγικό, από τη στιγμή που

έχει να κάνει με την απώλεια
ανθρώπινων ζωών. Υπάρχουν
άρρωστοι, με βαριά νοσήματα
(όπως καρκίνος), που πρέπει να
μπουν στο χειρουργείο, αλλιώς
η ζωή τους μπαίνει σε κίνδυνο
από μέρα σε μέρα. Μετά την
«εμφάνιση» του κορονοϊού,

όμως, η εντολή στα Κρατικά Νο-
σοκομεία είναι τα μη επείγοντα
περιστατικά να μπαίνουν σε...
καραντίνα και όποιος ζήσει...
Την τραγική αυτή κατάσταση

επισημαίνουν σε «Επιστολή Ενη-
μέρωσης» ο διευθυντής του Χει-
ρουργικού Τομέα του Νοσοκο-
μείου «Σωτηρία» Γεράσιμος
Σβορώνος και ο διευθυντής της
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής

Ευάγγελος Σεψάς. «Η διακοπή
των χειρουργικών πράξεων που
ισχύει στην πράξη (μολονότι η
απόφαση για διακοπή των χει-
ρουργικών πράξεων αφορά τα
μη επείγοντα περιστατικά και αυ-
τά που μπορούν να αναβληθούν)
σημαίνει αυτόματα ότι καταδι-
κάζουμε σε θάνατο περισσότε-
ρους από 1.000 συνανθρώπους
μας. Η ανθρώπινη ζωή έχει την

ίδια αξία και όταν αυτή χάνεται
είναι το ίδιο οδυνηρό για όλους,
είτε απολεσθεί από χειρουργι-
κό νόσημα είτε από τον νέο κο-
ρονοϊό.
Ο ιπποκράτειος όρκος, που

δεσμεύει όλους μας, καθώς και
η συνείδησή μας, μας επιβάλ-
λει να γνωστοποιήσουμε το γε-
γονός αυτό στις αρμόδιες αρ-
χές και στους Έλληνες». 

1.000 συνανθρώπους μας 
τους καταδικάζουμε σε θάνατο; 

Δουλειά μόνο 
για 15 μέρες...

= Το κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων μαγαζιών σε όλη τη χώρα έφερε
αμέτρητους ανέργους και επιχειρήσεις σε καθεστώς πτώχευσης 

Ε
κείνοι οι μεγάλοι οραματιστές που πά-
λεψαν χρόνια για να βάλουν τις βάσεις
μιας Ενωμένης Ευρώπης δεν φαντά-

ζονταν την εικόνα της ΕΕ που ζούμε σήμε-
ρα. Δεν είχαν στο μυαλό τους μια Ευρώπη
που θα είναι κολαούζος της Αμερικής, το
παιδί για όλες τις δουλειές, που λέει πά ντα:
Ό,τι διατάξει το αφεντικό. 
Το πρώτο βήμα έγινε με τη δημιουργία

στις 25 Μαρτίου 1957 της ΕΟΚ (Ευρωπαϊ-
κή Οικονομική Κοινότητα) από 6 χώρες:
Βέλγιο, Δυτική Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμ-
βούργο, Ιταλία και Ολλανδία. Η συνέχεια
ήταν η ίδρυση, μετά από πολύχρονες δια-
πραγματεύσεις μεταξύ των «μεγάλων» ευ-
ρωπαίων ηγετών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
την 1η Νοεμβρίου 1993. Τη... γέννηση συ-
νυπέγραψαν οι παρακάτω 12 χώρες: οι 6
της ΕΟΚ και οι Δανία, Ιρλανδία, Ελλάδα,
Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία και Ισπα-
νία. Από τότε μέχρι και σήμερα η Ευρω-
παϊκή Ένωση, παρότι είχε και μεγάλους ηγέ-

Η μεγάλη ήττα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι, οι ηγέτες της ΕΕ βάζουν 
τα λεφτά τους πάνω από τη ζωή των πολιτών τους

60% ΚΟΥΡΕΜΑ 

ΚAΘΕ ΜEΡΑ ΣΦΡΑΓIΖΕΤΑΙ ΤΕΡAΣΤΙΟΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
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ΕΣΥ, ώρα ευθύνης

Αυτές τις δύσκολες ώρες για όλους, της κα-
ραντίνας, της αγωνίας και της ευθύνης, ασπί-

δα και στήριγμα όλων μας είναι το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας. Το ΕΣΥ –και οι άνθρωποί του–,

που πολεμήθηκε, κατασυ-
κοφαντήθηκε, υποβαθμί-
στηκε, αλλά στέκει όρθιο και
δίνει τη μεγάλη μάχη για τον
ελληνικό λαό.
Την ώρα του πολέμου οφεί-

λουμε να στηρίξουμε στην
πράξη τους μαχητές της πρώ-
της γραμμής. Το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας και τους εργα-
ζομένους του, που σηκώνουν
όλο το βάρος.
Το ΕΣΥ, το δημόσιο σύ-

στημα υγείας, αποτελεί τη
ναυαρχίδα στον αγώνα για
τη δημόσια υγεία, στον αγώ-
να για να σωθούν ανθρώπι-
νες ζωές. 

Αυτοί που ως χθες επιχειρούσαν την απα-
ξίωσή του, ομνύοντας υπέρ της αγοράς και
στηρίζοντας ιδιωτικά συμφέροντα, ας κάνουν
την αυτοκριτική τους. 
Το ΕΣΥ είναι το μεγάλο όπλο για το «ΕΜΕΙΣ»,

Κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

4ΣΕΛ. 4
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Θολώνουν το στίγμα του κόμματος

Στα χέρια του Ερντογάν 
η πρωτοβουλία των κινήσεων

4ΣΕΛ. 6

στους μισθούς του Δημοσίου

=Έζησα την αγωνία του πατέρα
μου, του Γιώργου Γεννηματά,

να στήσει το ΕΣΥ 

Σε καραντίνα και ο τουρισμός!

4ΣΕΛ. 12

=Ζητούν πάγωμα των δανείων και
των φόρων οι τουριστικές επιχειρήσεις

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

= Αυτοί είναι οι ψευτοσωτήρες της Ευρώπης, την πάρτη του κοιτάζει ο καθένας, κι ας αυξάνονται κάθε μέρα οι αθώοι νεκροί 

Άρθρο της 
ΦΩΦΗΣ 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
Προέδρου 
του Κινήματος 
Αλλαγής και 
του ΠΑΣΟΚ

=Πιάστηκε στον ύπνο 
για άλλη μια φορά

τες, που έβλεπαν μπροστά και απείχαν
μίλια σε κύρος και προσωπικότητα από
τους σημερινούς ηγέτες, αυτούς που
αποφασίζουν για το «αύριό» της, ποτέ
δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μό-
νο στη γειτονιά μας αλλά και στις εξελί-
ξεις στο παγκόσμιο γήπεδο. 

Δυστυχώς, η ίδια κατάσταση ισχύει
και σήμερα. Και οι θεωρούμενες μεγά-
λες χώρες από τα 27 κράτη-μέλη φρό -
ντιζαν και φροντίζουν μόνο για «τα του
οίκου τους» και από κει και πέρα γαία
πυρί μειχθήτω... Ας πάει και το παλιά -
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Άρχισαν τα τύμπανα 
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Σε κρίσιμη φάση οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

=Τα επόμενα βήματα μετά την κατάθεση
συντεταγμένων στον ΟΗΕ

Εθνικά «άχρωμο» το μήνυμα 
της Προέδρου της Δημοκρατίας

προς τους Αποδήμους 

Στο στόχαστρο του Ράμα 
η ελληνική ομογένεια!
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Με απόλυτη επιτυχία

4ΣΕΛ. 8

Στηρίζει αλλά και τα ψάλλει
στην κυβέρνηση το ΚΙΝΑΛ

4ΣΕΛ. 10

Ο κορονοϊός αύξησε τον τζίρο
των σούπερ μάρκετ κατά 95,7%

4ΣΕΛ. 11

=Πάρτι έκαναν τα είδη απολύμανσης
και ατομικής υγιεινής

Πυλώνας της οικονομίας 
οι φαρμακοβιομηχανίες!

4ΣΕΛ. 11

Σ. Τσιόδρας: Δεν έχουμε 
ξεπεράσει τον κίνδυνο, 

είμαστε ακόμα 
στην αρχή της μάχης
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