Μύθος οι προσλήψεις γιατρών - Με αναγκαστικές μετακινήσεις καλύπτονται τα κενά!

Ρισκάρουν τις ζωές ασθενών Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης από το
σε ΜΕΘ με άλλα νοσήματα σεξουαλικό σκάνδαλο με τον Λιγνάδη
ÓÅË. 12

Βράζει η Αττική – Προς παράταση του lockdown

= Για επιχείρηση συγκάλυψης
τον κατηγορεί η αντιπολίτευση

ÓÅË. 12
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Ιδού τα έργα σας, Κυριάκο Μητσοτάκη
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Το... «Επιτελικό Κράτος» βούλιαξε στο Μαξίμου!

Μ

ια χαρά τα καταφέραμε για άλλη μια φορά...
Η «Μήδεια» γλέντησε, έκανε πάρτι. Με το
δίκιο της... Δεν φανταζόταν ότι θα έβρισκε όλες
τις πόρτες ανοιχτές... Ούτε έναν «τροχονόμο»
δεν συνάντησε στο «διάβα» της... Παρότι είχε ειδοποιήσει για το «ταξίδι» της στην Ελλάδα. Και
γκρέμισε ό,τι βρήκε μπροστά της. Ένας αέρας
και μια χιονιά, και η χώρα παραδόθηκε στα νύχια της. Δεν δόθηκε τυχαία το όνομα της «Μή-

Ως πότε θα φυλάει καραούλι
ο κόσμος για να μην
περάσει ο κορονοϊός;

η
Αποκάλυψ

λη, βλέπεις ανθρώπους σκυθρωπούς. Ακόμη και
η νέα γενιά δεν έχει πού να ακουμπήσει, στέρεο
έδαφος δεν βλέπει, όραμα στον ορίζοντα δεν ξεπροβάλλει...
Μεροδούλι – μεροφάι, που κάθε άλλο παρά
κάθε μέρα το βρίσκεις...
Παρότι έχεις περιορίσει τα πάντα, μέχρι εκεί
που στο τραπέζι δεν έχει πάνω κάτι για να γεμίσει το στομάχι, με πρώτο των παιδιών μας, τα
οποία δεν φταίνε για αυτήν τη μαυρίλα, που
δεν λέει να ξεκουμπιστεί, έχει πιάσει μόνιμο
στασίδι...
Και ακούς αυτούς που έχουν τα κλειδιά του
σπιτιού μας, της γης μας, να σου λένε ότι όλα πάνε καλά...
Την ώρα που ακόμη και οι αριθμοί φωνάζουν
από μακριά, χτυπώντας τις καμπάνες...
Μπορείς να κρύψεις, κύριε Μητσοτάκη, διευθυντή της κυβερνητικής ορχήστρας (δεν έχει καμία σχέση με τις «ορχήστρες» άλλων χωρών της
ΕΕ), ότι:
• Μέσα στο 2020 οι επιχειρήσεις έχασαν τζίρο 41,6 δισ. ευρώ; Τι σημαίνει αυτό; Ότι η τσέπη
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Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................... Σελ.14

ó. 13

08
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ÄéáâÜóôå óôéò

«Χρυσή» λίστα ΕΣΡ για τους
ραδιοφωνικούς σταθμούς

το σπίτι σας

4ΣΕΛ. 10

στα Ασφαλιστικά Ταμεία και στην Εφορία

βής, ο ξενοδοχειακός τζίρος
του 2020 είναι μείον 78% σε
σχέση με την προηγούμενη
χρονιά», τονίζει ο πρόεδρος
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρος
Βασιλικός, ο οποίος ευθέως,
χωρίς ήξεις – αφήξεις, καλεί
σε... επιστράτευση όλους τους
φορείς, από την κυβέρνηση
και τις τράπεζες έως τους εργαζομένους και τους tour operators, για «να σώσουμε τη
βάρκα».
Και τούτο γιατί «οδηγούμαστε σε μια σεζόν που δεν

Άδειο το ταμείο του
ελληνικού ξενοδοχείου...

Πρόωρες
εκλογές
θα ζητήσει
ο Τσίπρας

= Η χώρα χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση,

λέει η Κουμουνδούρου
4ΣΕΛ. 8

Με την εθελουσία έξοδο
καταβαραθρωμένο τζίρο, κοντά στα 280 εκατ. ευρώ είναι
ακόμη ανείσπρακτα. Προσθέστε επίσης πως δεν υπάρχουν οι συνήθεις προκατα-

βολές για τη σεζόν, και αυτό
μεταφράζεται σε άλλη μια απώλεια 620,2 εκατ. ευρώ. Το ταμείο του ελληνικού ξενοδο4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Ο Σταθμός LNG Αλεξανδρούπολης διασφαλίζει την
ενεργειακή ανεξαρτησία της Ελλάδας από την Τουρκία
εν κομίζουμε γλαύκα εις Αθήνας αναφερόμενοι στον ρόλο της Τουρκίας στη
Δ
γειτονιά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ού-

τε προκαλεί σε κανέναν εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο τη βλέπουμε τα τελευταία
χρόνια να εξελίσσεται σε έναν επικίνδυνο
συστημικό ταραξία, που απειλεί τους γείτονές του και δυναμιτίζει την ειρήνη και την
ασφάλεια στην περιοχή.
Στο στόχαστρό της βρίσκεται φυσικά πρωτίστως η
Ελλάδα, απέναντι στην οποία
κλιμακώνει διαρκώς τις προκλήσεις, αμφισβητώντας τα
κυριαρχικά της δικαιώματα

= Έχει αρχίσει να ενοχλεί ο Χρυσοχοΐδης
= Ντόρα κατά Άδωνη

Μετά την πανδημία

θα είναι στα δικά μας χέρια
αλλά στα χέρια των λοιμωξιολόγων».
Οι ελπίδες επενδύονται στο
εμβόλιο και στην ικανότητα
των εταιρειών να παράγουν
τις απαιτούμενες ποσότητες,
ενώ όλες οι μετρήσεις ζήτησης δείχνουν μεγάλη διάθεση για ταξίδια, με ισχυρή πρωτοκαθεδρία της χώρας μας
στις προτιμήσεις.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ επισημαίνει και μια άλλη πτυχή των
αδιεξόδων που ζουν τα ξενοδοχεία: «Κοντά σε αυτόν τον

Σε αντίστροφη μέτρηση
η κυβέρνηση
4ΣΕΛ. 8

δικά μας χέρια αλλά στα χέρια των λοιμωξιολόγων

ο 2020 θα μείνει στην
«Τ
Ιστορία ως Annus Horribilis. Και για να γίνω πιο ακρι-

Του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου
4ΣΕΛ. 5

Υπουργοί και βουλευτές φοβούνται την επόμενη μέρα

= Οδηγούμαστε σε μια σεζόν που δεν θα είναι στα

= Ακόμη και με το «Τσεσμέ» στην καρδιά του Αιγαίου

Του ΘΥΜΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ .................................... Σελ.4

ΟΔΗΓΟΣ

Όλοι μαζί να σώσουμε τη βάρκα…

Κοιμούνται οι ηγέτες
Ελλάδας και Κύπρου

Η κυβέρνηση λειτουργεί βλέποντας
και κάνοντας σε όλους τους τομείς
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Η προστασία που προσφέρει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Καλεί κυβέρνηση, τράπεζες, tour operators, εργαζομένους, προμηθευτές
ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Αλ. Βασιλικός

Καταπίνοντας τις προκλήσεις,
συνεχίζουμε τις συζητήσεις...

Γράφουν σήμερα στο «Π»

νε για πολλές μέρες στο σκοτάδι και στο κρύο.
Αλλά και η ΔΕΗ δεν είχε πάρει τα μέτρα της για
την προστασία των καλωδίων από τα κλαδιά...
Και όλοι οι... στρατηγοί του «Επιτελικού Κράτους»
έπιναν τον καφέ τους στο θερμαινόμενο πολυτελές γραφείο τους εκεί στην Ηρώδου Αττικού...
Την ίδια ώρα, οι πολίτες που είχαν ξεπαγιάσει
προσπαθούσαν να τηλεφωνήσουν στη ΔΕΗ, στην

Η Εκκλησία
προ και κατά
Βήμα βήμα, τι
την Επανάσταση
πρέπει να κάνετε Από δάνεια σε τράπεζες και χρέη στο Δημόσιο,
του 1821
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4ΣΕΛ. 6

λικού Κράτους» που είχε σχεδιασθεί από τα...
αστέρια του Μαξίμου.
O tempora, o mores... Απροστάτευτη παντελώς αποδείχθηκε η πατρίς. Με πρώτη την πρωτεύουσα, που παραδόθηκε αμαχητί! Είχαν ξεχάσει οι... Επιτελείς να κλαδέψουν τα δένδρα,
όχι μόνο στις... αριστοκρατικές γειτονιές αλλά
και στις λαϊκές περιοχές. Και την ανικανότητα
των σχεδιαστών την πλήρωσε ο κόσμος, που έμει-

ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ

που και να κοιτάξεις, χαμόγελο δεν συναΌΑπό
ντάς...
τη μια άκρη της πατρίδας μας ως την άλ-

= Ο Ερντογάν εκβιάζει την ΕΕ με το Μεταναστευτικό!

δειας», μιας ζηλότυπης φόνισσας με επτά φόνους στο ενεργητικό της, από την ομώνυμη τραγωδία που έγραψε ο Ευριπίδης το 431 π.Χ.!
Και ενώ ήξεραν οι κυβερνώντες τι... διάολος
είναι και ότι δύσκολα ξεφεύγεις από τα τεχνάσματά της, ο πρωθυπουργός πήγε για καφέ στο
Κολωνάκι, εφησυχασμένος ότι έχουν παρθεί όλα
τα μέτρα και θα σπάσει τα «μούτρα» της στον τσιμεντένιο τοίχο του πολυδιαφημισμένου «Επιτε-

στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πολύ σωστά, λοιπόν, η χώρα μας θωρακίζεται αμυντικά, με την αγορά των υπερσύγχρονων Rafale και το πρόγραμμα των
νέων φρεγατών, και ταυτόχρονα πολλαπλασιάζει τις συμμαχίες της σε διπλωματι-

κό επίπεδο. Ανάλογη, για να μην πούμε
ακόμη μεγαλύτερη, σπουδή ωστόσο πρέπει να επιδείξει και σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της ανεξαρτησία.
Και αυτό γιατί, παρότι δεν είναι ευρέως
γνωστό, η Ελλάδα προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου που καταναλώνει μέσω Τουρκίας. Μέχρι πρόσφατα η εξάρτηση
αφορούσε μόνο το αζερικό αέριο, που φτάνει στη χώρα μας μέσω του αγωγού ΤΑΡ. Όμως πλέον και το ρωσικό αέριο που καταναλώνουμε διατρέχει τα τουρκικά εδάφη, αφού η Gazprom α4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 6

Επιστημονική Επιτροπή Βουλής: Προβληματική η διάταξη για την επίγεια συνδρομητική TV
Κόβουν χρήματα από τον ελληνικό κινηματογράφο!
Ανάκληση δαπανών για μπάσκετ – ποδόσφαιρο στην ΕΡΤ!

Πάνω από 1.500
οι άνεργοι
δημοσιογράφοι

«Ξηλώνει» ο Μητσοτάκης
τη μονιμότητα στο Δημόσιο
4ΣΕΛ. 8

Με τον νέο εκλογικό νόμο
που φέρνει η κυβέρνηση

Οι Περιφερειάρχες και
οι Δήμαρχοι θα αποφασίζουν
και θα διατάσσουν
Στα σκαριά νέα κόμματα δεξιά και αριστερά…

Ανατροπές φέρνει
η απλή αναλογική
4ΣΕΛ. 14

Πόσα χρωστούν οι Έλληνες
Στο δημόσιο χρέος

Πάμε για ευρωπαϊκό ρεκόρ
και όχι μόνο
4ΣΕΛ. 4

Μέσα σε 4 χρόνια θα πληρωθούν
οι εισφορές που είναι στον... πάγο!
= Τον Ιανουάριο του 2022 η πρώτη δόση
4ΣΕΛ. 11

