
Ηλίας Σιώρας: 

«Μαϊμού» η επίταξη
των ιδιωτικών κλινικών
=Νοσούν δεκάδες υγειονομικοί, 
καθυστερούν οι άλλες επεμβάσεις 

Ως σύγχρονος Μωυσής, ο καθηγητής Χρι-
στόφορος Πισσαρίδης κατήλθε του όρους

της Κομισιόν κρατώντας στα δυο του χέρια, σε...
πέτρινες πλάκες, τις «Δέκα Εντολές» της προς
τον ελληνικό λαό, ως τελευταία ευκαιρία για τη
διάσωσή του. 

Έσπευσε, μάλιστα, να τις προσκυνήσει πρώ-
τος πρώτος ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας
Σημίτης, βάζοντας την υπογραφή του, και αυ-
τονοήτως ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, αποδεχόμενος πλήρως τις εντολές
της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η τύχη, όμως, των εντολών του... Βασιλείου
των Βρυξελλών δεν απέχει ούτε χιλιοστό από
εκείνη των «Δέκα Εντολών» του Μωυσή...

Η μόνη που τηρείται απόλυτα είναι η πρώτη

O κ. Πισσαρίδης ζει
στον κόσμο του, όπου
κυκλοφορούν στον

δρόμο δισεκατομμύρια 

Γράφουν σήμερα στο «Π»

4
9

Η μεγάλη ευκαιρία να… ξανακοιτάξουμε 
τον χάρτη της Ελλάδας!
Του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ ............................... Σελ.  4
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ   ..................................... Σελ. 5
Τι περιμένει η Ελλάδα από το επικείμενο 
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Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ................................... Σελ. 7

Μέχρι να έρθει το εμβόλιο…
Του ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ   ....................... Σελ. 8
Έκθεση Πισσαρίδη: Παλιό κρασί σε νέα μπουκάλια
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ   .................................... Σελ. 9
Κανένας μόνος απέναντι στον ιό
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Η πολιτική Μπάιντεν για Ελλάδα – Τουρκία
Του ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ................................. Σελ. 10

Χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις 
και εργαζόμενοι στον αέρα
Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΖΙΜΑ  ......................................... Σελ. 11

Ώριμη ανάγκη το «ΠΡΑΤΤΩ»
Του ΚΩΣΤΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ............................. Σελ. 12

Μένουμε σπίτι, εμπιστευόμαστε τον Δήμο μας 
Του ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ  ....................................... Σελ. 12

Απαιτείται σοβαρότητα
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ  .......................... Σελ. 14

Αναδιάρθρωση του ESM
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................. Σελ. 14

Η Ελλάδα φυλάει τα σύνορά της κόντρα 
στην επιδίωξη λαθροδιακινητών και Τουρκίας
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Η απουσία κυρώσεων 
κλείνει το μάτι στην Άγκυρα

Λουκέτο στο «Έθνος»

= Μόνο η ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος μπορεί να κλείσει τον δρόμο στον Ερντογάν

Επιδότηση
στο… Netflix!

Θολό παραμένει το τοπίο όσον αφορά
το αν και πότε θα αρθεί το lockdown

στον χώρο της εστίασης. Τις επόμενες ημέ-
ρες η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοι-
νώσει τον οδικό χάρτη, αλλά η αίσθηση
που υπάρχει είναι ότι τα εστιατόρια δεν
πρόκειται να επαναλειτουργήσουν ούτε
την περίοδο των εορτών των Χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς. Κάτι που επι-
βεβαιώνεται και από την πλευρά της ΓΣΕ-
ΒΕΕ και του προέδρου της Γ. Καββαθά.

Οι επιχειρηματίες που δραστηριοποι-
ούνται στον χώρο βιώνουν μια άνευ προ-
ηγουμένου καταστροφή και ζητούν από
την κυβέρνηση ουσιαστικά μέτρα στήρι-

Όλα δείχνουν ότι δεν θα
ανοίξουν τις γιορτές

80.000 επιχειρήσεις 
εστίασης οδηγούνται 
σε πλήρη καταστροφήΑγαθονήσι. Το βορειότερο νησί του συ -

μπλέγματος των Δωδεκανήσων. Απέ-
χει από τη Σάμο 17 ν.μ., από τη Ρόδο, πρω-
τεύουσα του νομού, 100 ν.μ. και από τις
μικρασιατικές ακτές 8 ν.μ. Έχει έκταση
14,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ακτο-
γραμμή 32 χιλιόμετρα. Το Αγαθονήσι έχει
σήμερα 150 περίπου κατοίκους (απο-
γραφή 2011, κάτοικοι 185). Εντάσσεται
στην προστατευόμενη περιοχή Natura ως
καταφύγιο σπάνιων πτηνών.

Το νησί δεν θα το βρει κάποιος στις λί-
στες των καλύτερων προορισμών και αυ-
τοί που το επιλέγουν για να περάσουν τις
διακοπές τους ανήκουν στους ενημερω-
μένους, γιατί ξέρουν πώς θα τις περάσουν
και τι θα βρουν: Μοναδικές φυσικές ομορ-
φιές, φιλόξενους και ανοιχτόκαρδους κα-
τοίκους, παραλίες με πεντακάθαρα, κρυ-
στάλλινα νερά, ήρεμους κολπίσκους,
αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ήσυ-

χη ζωή με χαλαρούς ρυθμούς, ιδανικό για
ήρεμες διακοπές και χαλάρωση. Το Αγα-
θονήσι, όπως και κάθε νησί, έχει τις ιδι-
αιτερότητές του, τις φυσικές ομορφιές

του, τη δική του ιστορία, τα αξιοθέατα και
τα αρχαιολογικά ευρήματα (που παρα-
μένουν αναξιοποίητα εξαιτίας της αδια-

Σύμπτωση... Μέσα σε λίγες μέρες, ο Αρ-
χιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος και

ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος βρέ-
θηκαν αντιμέτωποι με τον κορονοϊό. Και
έδωσαν τη μάχη ζωής από το ίδιο μετερίζι
(άλλη μια σύμπτωση), τον «Ευαγγελισμό»,
ένα από τα σημαντικότερα και ιστορικά νο-
σοκομεία της χώρας. Δεν πτοήθηκαν, δεν
ένιωσαν άτρωτοι, δεν είπαν ότι ο πιστός δεν

αρρωσταίνει, ότι έχει την προστασία της Εκ-
κλησίας. Ότι ο θάνατος δεν τους αγγίζει για-
τί είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι... Ότι δεν θα
τολμήσει να τους πλησιάσει ο κορονοϊός.
Κέρδισαν τη μάχη... Αλλά δεν κρύβουν την
αγωνία που έζησαν. 

«Φοβήθηκα πολύ και πόνεσα πολύ», εί-
πε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και κάλε-
σε τον κόσμο, τους πολίτες: «Σας παρακα-

λώ, τηρήστε ευλαβικά τους κανόνες και τα
μέτρα των αρμοδίων Υγειονομικών Αρχών
της Πολιτείας. Προστατεύστε την υγεία και
τη δική σας και των αγαπημένων σας αν-
θρώπων και όλων των συνανθρώπων μας».
Και ευχήθηκε ανάβοντας ένα κερί στο πα-
ρεκκλήσι του Αποστόλου Παύλου στην Αρ-
χιεπισκοπή: «Να νικήσουμε τον κορονοϊό

Η Γερμανία κάλυψε 
το κόστος του lockdown 

ÓÅË. 2

-

Θολώνει όλο και περισσότερο τον τελευταίο
καιρό η ατμόσφαιρα ως προς το τι συμβαί-

νει πίσω από τις κλειστές πόρτες των συνε-
δριάσεων της Επιτροπής που συστάθηκε από την
κυβέρνηση από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι
ο κορονοϊός δεν είναι κάποιου είδους γρίπη, ένα
συνάχι, κάποιος ξερόβηχας ή ένα απλό κρύω-
μα για να περάσει με καμιά ασπιρίνη και κανέ-
να ζεστό. 
Αποδείχθηκε, δυστυχώς, ότι ο εισβολέας δεν

παίζεται. Έχει αχρηστεύσει όλα τα «όπλα» που

είχε στα χέρια της η Ιατρική μέχρι να εμφανι-
στεί ο κορονοϊός, ο οποίος απέδειξε ότι είναι
απλά... λιανοτούφεκα. Σκάει στα γέλια ο κορο-
νοϊός όταν τον... πυροβολούν. Αυξάνει, μάλιστα,
τη δύναμη άμυνάς του, με τα κρούσματα και τα
θύματα να πολλαπλασιάζονται σε όλη την πα-
τρίδα μας. Και η ευθύνη της κυβέρνησης είναι
τεράστια, καθώς πιάστηκε στον ύπνο. «Ένα συ-

νάχι είναι, θα περάσει». Έτσι περίπου αντιμετώ-
πισε την περασμένη άνοιξη την εισβολή του κο-
ρονοϊού σε κάθε γωνιά της χώρας. Και τώρα δεν
προλαβαίνει να μετράει ανθρώπινες απώλειες,
οι ΜΕΘ δεν φτάνουν και έχει βγει στη ζητιανιά
ζητώντας από τον ιδιωτικό τομέα να βάλει πλά-
τη. Όπως και έβαλε, με δωρεές και κάθε είδους
προσφορά, μέχρι τη συγκλονιστική, αυθόρμη-

τη ένταξη ιδιωτών νοσηλευτών για την ενίσχυ-
ση των νοσοκομείων, από τη στιγμή που το μό-
νιμο προσωπικό τους δεν προλάβαινε να καλύ-
ψει τις ανάγκες από τον αυξανόμενο καθημερινά
αριθμό των κρουσμάτων.
Και ενώ δινόταν κάθε ώρα, κάθε λεπτό, η μά-

χη για να σωθούν ζωές, η Επιτροπή Λοιμωξιο-
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2 

Το «Π» εκεί που φυλάνε Θερμοπύλες

Τι σημαίνει να ζεις στο Αγαθονήσι που αγαπάς...

«Προσφορά» στους πιστούς η ασθένεια 
των Αρχιεπισκόπων Αλβανίας και Αθηνών 

Κυριαρχία της ΝΔ στην τηλεοπτική ενημέρωση
Αντιδράσεις για τις φωτογραφικές διατάξεις στην TV
Σε Αττική και Θεσσαλονίκη οι παράνομες εκπομπές ραδιοφώνου

= Έδωσε 15 δισ. για τον Νοέμβριο και 17 δισ. για τον Δεκέμβριο 

Κατώτερη των περιστάσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση ÓÅË. 6

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

Ξετινάζει την «Έκθεση» ο καθηγητής Σάββας Ρομπόλης 

ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÈÁÑÑÁËÅÁ Στη ζυγαριά ποιος θα γλιτώσει από τον κορονοϊό...

= Ένας μαθητής στο Νηπιαγωγείο, πέντε στο Δημοτικό 
και ένας στο Λύκειο... = Οι κάτοικοι είναι μόλις 150... = Τι «απαιτεί»

ο Δήμαρχος από την Πολιτεία, που τους έχει ξεχάσει...

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

= 376.835 ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας (409 ευρώ τον μήνα)
= Η μέση μηνιαία σύνταξη –κύρια και επικουρική– 
θα είναι 860 (μεικτά)! – Άντε να ζήσεις... Σåëίδα 9

τα θύματα του Πισσαρίδη 

Μερική εκτόνωση 
στην Ακαδημία

= Να δοθούν αμέσως τα πρακτικά της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, ζητούν μέλη της 

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12

= Ζητούν το 30% από τα 400 εκατ. ευρώ που
ήταν ο τζίρος της εστίασης τον Δεκέμβριο

Στριμωγμένη η κυβέρνηση 
από τα «διπλά βιβλία»

= «Τρώνε» τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ

4ΣΕΛ. 8

Μεγαλύτερη ύφεση λόγω
του νέου lockdown

4ΣΕΛ. 12

4ΣΕΛ. 10

Ôïõ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
Κ. ΚΟΤΤΟΡΟΥ 
Δημάρχου 
Αγαθονησίου

=Μήνυμα στο πλήρωμα, από το κρεβάτι του νοσοκομείου: «Τηρήστε ευλαβικά τα μέτρα. 
Αυτοπεριοριστείτε, πειθαρχήστε, προστατεύστε την υγεία και τη ζωή όλων των συνανθρώπων μας» 

Ας τα βλέπουν οι δικοί μας 

Είναι απόλυτα έγκυρη 
η δειγματοληψία από τη μύτη,
μόνο από το ένα ρουθούνι;

4ΣΕΛ. 9

Εξεταστική για την πανδημία
στο τραπέζι του Τσίπρα
Ποιοι θέλουν να βάλουν 

στο χέρι το Κίνημα Αλλαγής

Τέλος ο μπακάλης 
και το μικρομάγαζο

4ΣΕΛ. 11

= Με την εκλογή του Χρήστου Ζερεφού 
ως νέου Γενικού Γραμματέα

2.117.440 άτομα 
θα εμβολιάζονται ανά μήνα




