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Απροετοίμαστη η ανθρωπότητα
στην εισβολή του κορονοϊού...

Συγκρατημένη αισιοδοξία στην Κουμουνδούρου για την κάθοδο Παπανδρέου

Τσίπρας: Ανοίγει ο δρόμος
για προοδευτική κυβέρνηση

ÓÅË. 14

Το λάβαρο της Εκκλησίας κατά του μεγάλου εχθρού, του κορονοϊού, σήκωσαν
Αρχιμανδρίτες και Πρεσβύτεροι της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού

T

Δισεκατομμύρια ευρώ θα κερδίσουν τα αφεντικά
της Ενέργειας σε βάρος των φτωχών και των επιχειρήσεων
= Κανείς

Διαμερίζονται τα ιμάτια
αυτής βάλλοντες κλήρον!
= Τους παρέδωσαν ο Γεώργιος Παπανδρέου
την Ένωση Κέντρου με 52,7% και ο Ανδρέας
το ΠΑΣΟΚ με 48,07% και σήμερα
το έχουν κατεβάσει στο 6% με 8%
= Είναι η ώρα το «χθες»
να παραδώσει στη νέα γενιά
Ξυπνήστε, Γεώργιε Παπανδρέου και Ανδρέα Παπανδρέου, να δείτε πώς σπατάλησαν την τεράστια
κληρονομιά που παραδώσατε με την Ένωση
Κέντρου και το ΠΑΣΟΚ, που σήμερα το έχουν
κάνει απόκομμα.
Στις εκλογές του Φεβρουαρίου του 1964 η
Ένωση Κέντρου είχε πάρει 52,7% και 171 έδρες
και η ΕΡΕ – Προοδευτικοί 107 έδρες. Στις 18
Οκτωβρίου 1981 το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο με 48,07%
και 172 έδρες και η ΝΔ είχε 115 έδρες.
Και σήμερα το Κίνημα Αλλαγής (όπως μετονό-

Σιωπητήριο σε υπουργούς και βουλευτές
για τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ

Πού ελπίζει ο Μητσοτάκης –
Τι φοβούνται οι βουλευτές της ΝΔ
4ΣΕΛ. 10

Σημαντική αύξηση του επιδημιολογικού
φορτίου της χώρας!

Με μάσκα στην παρέλαση
της 28ης Οκτωβρίου
4ΣΕΛ. 12
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την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου. Και αυτό φάνηκε την εβδομάδα
που πέρασε, όταν πολλές οικογένειες αλλά
και επιχειρήσεις έτρεξαν στα πρατήρια για να
γεμίσουν τους καυστήρες τους, ώστε να αντέξουν
στη διπλή επίθεση: από την εκτίναξη του κρύου,
με τα χιόνια και τις πλημμύρες, και από την

με ακρίβεια και πανδημία
- Οι αυξήσεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης τινάζουν
στον αέρα τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών
- Με ευχολόγια προσπάθησαν να ξορκίσουν το κακό και
τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν στην κυβέρνηση 4Ρεπορτάζ ΣΕΛ. 8

Τα καταφέραμε μια χαρά...

Στη φτώχεια το 27,5%
των Ελλήνων!
=

96.500.000 πολίτες της ΕΕ απειλούνται από φτώχεια

ία στις τρεις οικογένειες
Ελλάδα «ζει» στα όρια
Μστην
της φτώχειας, δεν μπορεί να επι-

βιώσει και φως στον ορίζοντα
δεν βλέπει. Και η Ευρωπαϊκή
Ένωση, όμως, πάει τόσο καλά,
που το ποσοστό των πολιτών της
σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού διαμορφώθηκε το 2020 στο 21,9% (96,5
εκατ. άνθρωποι).
Η Ελλάδα είναι στην τρίτη
θέση στους 27 της ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό των πολιτών της
που αντιμετωπίζουν το φάσμα
της φτώχειας ή του κοινωνικού
αποκλεισμού. Με βάση τα στοιχεία
της Eurostat, η Ρουμανία έχει
τα πρωτεία με ποσοστό 35,8%,

Γράφουν σήμερα στο «Π»

43

όπου μένει, ώστε να αντιμετωπίσει σε έναν
βαθμό το κρύο, που ήδη έχει αρχίσει να έρχεται.
Κάποια νοικοκυριά που είχαν στην άκρη ένα
ποσό για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες (αρρώστια, αναδουλειά) θα καταφέρουν να μη
μείνουν γυμνά στη θύελλα της ληστείας από
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ΚΟΚΤΕΙΛ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ
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δεν αγωνιά για τον κόσμο, που θα ξεπαγιάσει…

που δίνει η κυβέρνηση για την κάλυψη ενός
μικρού ποσοστού της αύξησης των τιμών των
καυσίμων είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν
φτάνουν για να έχει η κάθε οικογένεια την
αναγκαία ποσότητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου που χρειάζεται στο σπίτι, στο διαμέρισμα

Βαρύς κι ασήκωτος ο χειμώνας που έρχεται για εκατομμύρια Έλληνες

Εκεί κατάντησαν
τη Δημοκρατική Παράταξη

δεύτερη είναι η Βουλγαρία με
33,6% και τρίτη η χώρα μας με
27,5%! Ακολουθούν η Ισπανία
με 27%, η Λιθουανία με 24,5%,
η Εσθονία με 22,8% και η Γερμανία με 22,5%.
Αυτοί που ζουν καλύτερα από
τους Έλληνες είναι οι Τσέχοι
(11,5%), οι Σλοβάκοι (13,8%),
οι Σλοβένοι (14,3%), οι Ολλανδοί
(15,8%) και οι Φινλανδοί (15,9%).

Στο όριο της φτώχειας
οι νέοι μας
Το... έργο των κυβερνήσεών
μας αποτυπώνεται και στην κατάσταση που «ζουν» οι κάτω των
18 ετών, που δεν μπορούν να
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

= Η ασθένεια παλεύεται και νικιέται

την πρώτη θέση της επικαιρότητας
–όχι για πολιτικούς λόΣβρέθηκαν
γους– τις προηγούμενες ημέρες δύο

κυρίες της πολιτικής, η Φώφη Γεννηματά
και η Ντόρα Μπακογιάννη, όταν ανακοίνωσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την υγεία τους.
Όσον αφορά την κ. Γεννηματά, το
πρόβλημα προϋπήρχε και το είχε αντιμετωπίσει και πάλι με θάρρος και
επιτυχία, όμως τώρα φαίνεται ότι η
κατάστασή της επιδεινώθηκε, κάτι
που την ανάγκασε να απέχει από τα
πολιτικά δρώμενα και να μη διεκδικήσει

Μία στις τρεις
οικογένειες
δεν τα βγάζει πέρα

Τα ευάλωτα
θύματα της
Covid-19
Της
ΖΩΗΣ ΡΑΠΤΗ
Υφυπουργού Υγείας,
Βουλευτού Β1 Βόρειου
Τομέα Αθηνών
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Όποιος βγάζει λιγότερες
από 3 συντάξεις
την ημέρα παίρνει φύλλο
πορείας από τον ΕΦΚΑ
Σφίγγουν τα λουριά... Η ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας βάζει ψηλά τον πήχη
για τον αριθμό των νέων συντάξεων που
θα πρέπει να εκδίδουν σε ημερήσια βάση
οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ.
Ο πήχης είναι να... πηδάνε κάθε μέρα
τρεις συντάξεις! Όποιοι από τους 600 εισηγητές του ΕΦΚΑ και τους αρμόδιους
διευθυντές των σχετικών Διευθύνσεων
δεν πιάνουν τον στόχο θα πρέπει να μαζέψουν τα προσωπικά τους αντικείμενα
από το γραφείο τους και να μετατεθούν
σε άλλο πόστο. Μέχρι τώρα, ένα 25% των
εισηγητών βγάζει κατά μέσο όρο ΔΥΟ

Η Φώφη και η Ντόρα όρθιες
απέναντι στον καρκίνο
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Εξομολογήσεις...

= Για τον κίνδυνο μετακίνησης ψηφοφόρων
προς το ΚΙΝΑΛ προειδοποιούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
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όσο καλά τα έχουμε
καταφέρει, που οι ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
πλούσιοι της Ενέργειας
(ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ακόμη και... κάρβουνα ή ξύλα)
τρέχουν για να μη χάσουν την ευκαιρία να θησαυρίσουν ακόμη περισσότερο. Την ίδια ώρα,
τα νοικοκυριά, όσα έχουν ακόμη κάποια λεφτά
στην άκρη, τρέχουν να αγοράσουν πετρέλαιο
για να μην ξεπαγιάσουν. Αυτή είναι η προστασία
που τους προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση
και το Μαξίμου, με πρώτο τον πρωθυπουργό.
Κανείς δεν ρωτάει, κύριε πρωθυπουργέ,
πώς θα ζήσει αυτός ο κόσμος. Οι πενταροδεκάρες
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την προεδρία του ΚΙΝΑΛ, προκειμένου
να παλέψει για τη ζωή της. Για την κ.
Μπακογιάννη η είδηση ήταν «κεραυνός
εν αιθρία», την αντιμετώπισε όμως
με την κρητική παλικαριά που έχει
δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι διαθέτει.
Η Φώφη το έκανε γνωστό με μια
λιτή ανακοίνωση: «Η επιδείνωση της
κατάστασης της υγείας μου, που απαιτεί
νοσηλεία και αντιμετώπιση, με υποχρεώνει να μη συμμετάσχω ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για
την εκλογή Προέδρου του Κινήματος
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Η μάχη της πλατφόρμας - Οι όμιλοι που μπαίνουν δυνατά

Προεκλογική ΚΥΑ για τα δημόσια ΜΜΕ... Στα ύψη η κόντρα

Σχέδιο αδειοδότησης…
ραδιοφωνικών Ομίλων Μάχη τηλεθέασης για τους τέσσερις μεγάλους

για τον ΕΔΟΕΑΠ
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Να χαράξουμε επιτέλους κόκκινες γραμμές

Δημιουργεί εντάσεις
με Πεκίνο και Μόσχα
η συμμαχία με τις ΗΠΑ
4ΣΕΛ. 6

Στη λίστα έργων κοινού ενδιαφέροντος PCI

Ξεκίνησε η διαδικασία ένταξης
του έργου της Ηλεκτρικής
Διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου
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Σουτάρουν...

Στις λεπτομέρειες
κρίνονται
τέτοια ματς
Ôου
ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΟΚΟΛΟΥ

Πρώην Διεθνούς Ποδοσφαιριστή,
Μέλους του τεχνικού τιμ της Εθνικής
και νυν Προπονητή της Καλλιθέας
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