Τι συζητούν πίσω από κλειστές πόρτες επιχειρηματίες, εκδότες και πολιτικοί

300.000 ακίνητα δανειοληπτών έχουν τα funds!

Αρχίζει ο χορός
Στρώνουν το χαλί για
κυβέρνηση συνεργασίας! 50.000 πλειστηριασμών!

ÓÅË. 12

= Μπλόκο σε διπλές εκλογές!

ÓÅË. 10

= Το υπουργείο Δικαιοσύνης στρώνει τον δρόμο: Η τιμή του ακινήτου

θα μειώνεται χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση!
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Το... Άγιο Πνεύμα εξέλεξε τους 5 νέους Μητροπολίτες!

Γ

ια να μην υπάρχει η
παραμικρή υπόνοια ÈÁÑÑÁËÅÁ
ότι υπήρξε επίγεια παÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ρέμβαση στην επιλογή
των πέντε νέων Μητροπολιτών, ήταν καθ’ υπόδειξη του «Αγίου Πνεύματος», που κατήλθε
και φώτισε την Ιεραρχία ποιους από τους υποψηφίους έπρεπε να ψηφίσει για την κάλυψη
των πέντε κενών Μητροπόλεων. Και εν τω
άμα, χωρίς την παραμικρή παρασπονδία, εκτέ-

Η μεγάλη ληστεία των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων της ΕΕ

Πάνω από 100 δισ. ευρώ
θα πληρώσουμε τον χειμώνα
= Θα πλουτίσουν οι ασύδοτοι παραγωγοί ρεύματος
Στο... διάστημα θα εκτιναχθεί η τιμή στην οποία
θα πληρώσουν το ρεύμα τον φετινό χειμώνα οι
πολίτες της Ευρώπης, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Και δεν φταίει το κρύο, τα χιόνια, οι
πλημμύρες – όλα τα κακά της φύσης που έρχονται
μαζεμένα.
Αυτές τις καταστάσεις τις έχουν ζήσει πολλούς
χειμώνες οι Ευρωπαίοι. Φταίνε οι λεφτάδες, που
από τώρα ανεβάζουν στα ύψη τις τιμές του φυσικού
αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας για να
κερδίσουν αμέτρητα δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω
από 100 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι
θα είναι η αύξηση των οικιακών τιμολογίων στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καταληστέψουν
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

Κώστας Καραμανλής,
πρώην πρωθυπουργός

= Εκλεκτοί του Αρχιεπισκόπου είναι και οι 5 = Η Ιεραρχία υπάκουσε στις εντολές του κ. Ιερώνυμου = Λέξη
για τους χιλιάδες νεκρούς από τον κορονοϊό, με τους ασθενείς να αυξάνουν στα νοσοκομεία – Απούσα η Εκκλησία
λεσαν την εντολή του «Αγίου Πνεύματος», την
οποία μετέφερε στους Μητροπολίτες ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος. Ούτε ένας Μητροπολίτης δεν τόλμησε να μην ψηφίσει τους
εκλεκτούς του 83χρονου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος, όπως ήθελε το

παίρνουμε λίγα

Υπέγραψε η κυβέρνηση χωρίς χειροπιαστά ανταλλάγματα και εγγυήσεις
4Ρεπορτάζ ΣΕΛ. 8
τις δύο αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ

Το έχει αποδείξει πολλές φορές, δεν δείλιασε ποτέ μπροστά στον εχθρό

= Δίνει τη μάχη της ζωής της,

Δ

τον εαυτό της και
τον δρόμο της προς το αύριο
4ΣΕΛ. 4

Σε κατάσταση συναγερμού η Βόρεια Ελλάδα

Πάνω από 1.000.000 άτομα
δεν έχουν εμβολιαστεί!
= Στον αέρα οι παρελάσεις στις κόκκινες περιοχές
4ΣΕΛ. 12

Γράφουν σήμερα στο «Π»
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Υπό αίρεση η επιδότηση του
2% για τις εταιρείες internet

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ
Παλικάρι η Φώφη

= Πρέπει να βρει

42

Απόδειξη, το ότι το «Άγιο Πνεύμα» ήταν σύμφωνο με τις επιλογές του... εκπροσώπου του,
που μετέφερε τις ουράνιες απόψεις. Και έστειλε
το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είναι επί Γης παντο-

Ρητορική η εγγύηση της ασφάλειας της Ελλάδας από την Αμερική

Η Ευρώπη
οδηγείται
σε αδιέξοδο!

Εξομολογήσεις...

«Άγιο Πνεύμα». Κάποιοι, γνώστες των παρασκηνίων της Εκκλησίας μας, ήταν εκ των προτέρων σίγουροι ότι και οι πέντε υποψήφιοι
που είχε χρίσει ο κ. Ιερώνυμος θα ήταν οι νέοι
Μητροπολίτες στις Μητροπόλεις Λαγκαδά, Καστορίας, Περιστερίου, Κιλκισίου και Θήρας.

τρικλοποδιές, τον πόλεμο εναντίον
της, η Χαριλάου Τρικούπη δεν κατέβασε ποτέ τα ρολά...
Το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής
είναι εδώ... Οι πόρτες του σε όλη
την Ελλάδα, στις πόλεις και στα
χωριά, είναι ανοιχτές. Και είναι έτοιμο
για την επόμενη αναμέτρηση στα
πέτρινα αλώνια. Με τη βεβαιότητα
ότι θα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης, με λάβαρο τις
καλύτερες μέρες για τον έλληνα
πολίτη, για το κάθε νοικοκυριό.
Και, ξαφνικά, το πρόβλημα υγείας
που έχει χτύπησε την πόρτα της, την
ώρα που είχε προγραμματιστεί η
εκλογή προέδρου του Κινήματος
Αλλαγής από τη βάση. Με τη Φώφη
Γεννηματά παρούσα και αντιπάλους
τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Νίκο Αν-

= Έξι δισεκατομμύρια ευρώ
τον χρόνο έχανε το Δημόσιο
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Βαρύ το κόστος για την κυβέρνηση
από τη θεομηνία

Βούλιαξε στις λάσπες
το… επιτελικό κράτος!
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Ο

τοίκους της πόλεως να προσφύγουν στην
Επιτροπή Περιουσιών, που έχει συστήσει,
για την επιστροφή ή την αποζημίωση των
περιουσιών τους. Η Επιτροπή-φενάκη συστήθηκε για να αποτρέψει τις προσφυγές
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που ζητά από
όσους προσφεύγουν σε αυτό να έχουν
εξαντλήσει προηγουμένως τα δικαστικά
μέσα «σε εθνικό επίπεδο».
Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιδιώκει
να χρησιμοποιήσει την επιστροφή, υπό
τουρκική, βεβαίως, διοίκηση, ορισμένων
ελλήνων ιδιοκτητών για να ρίξει στάχτη
στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης και
να μετριάσει τις διεθνείς αντιδράσεις. Η

4ΣΕΛ. 7

Μας έπιασαν με τη... γίδα στην πλάτη!

Ο διασυρμός της χώρας μας δεν έχει
όρια... Δεν είναι καθόλου υπερβολή να
πούμε ότι οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση μας έπιασαν με τη γίδα στην πλάτη!
Οι αποδείξεις, ατράνταχτες... Το... σπορ
της φοροδιαφυγής έχει καταστήσει την
Ελλάδα πρωταθλήτρια στην Ευρωζώνη.
Και μέχρι στιγμής, από την ώρα που γίναμε

4ΣΕΛ. 10

Ο Αττίλας στην Κύπρο προχωρεί
στο άνοιγμα της Αμμοχώστου
τουρκικός Αττίλας, στη γραμμή που
χάραξε ο Ερντογάν με το άνοιγμα της
παραλιακής ζώνης της περίκλειστης πόλεως
των Βαρωσίων, κάνει ένα δεύτερο βήμα
με εργασίες καθαρισμού στην κεντρική
οδό Ανεξαρτησίας, κοντά στο Δημαρχείο
της αιχμάλωτης πόλεως. Τις εργασίες τις
ανέλαβε το ψευδο-υπουργείο Εσωτερικών
των κατεχομένων.
Για να συγκαλύψει την αρπαγή, τον εποικισμό και την παραβίαση των ψηφισμάτων
του Συμβουλίου Ασφαλείας, που ζητούν
την επιστροφή της πόλεως στους νόμιμους
κατοίκους της, πριν ακόμη από τη λύση
του Κυπριακού, το ψευδοκράτος καλεί κα-

Του
ΣΠΗΛΙΟΥ
ΛΙΒΑΝΟΥ
Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας

Πρωταθλήτρια
στη φοροδιαφυγή
η Ελλάδα στην Ευρωζώνη!

θα την κερδίσει κι αυτήν...

εν είναι η πρώτη φορά που
βρίσκεται απέναντι σε έναν
αδίστακτο εχθρό η Φώφη Γεννηματά. Έχει παλέψει μαζί του αρκετές φορές... Και πάντα κέρδιζε
τον αγώνα. Όρθια πάντα. Ξέρει πολύ
καλά, από πρώτο χέρι, πόσο ύπουλος
είναι. Αγαπημένα της πρόσωπα δεν
κατάφεραν να ξεφύγουν από τα
χέρια του.
Παρά την άδικη απώλεια της μητέρας της και του πατέρα της Γιώργου
Γεννηματά, που ήταν, χωρίς καμία
υπερβολή, η ελπίδα της Δημοκρατικής
Παράταξης και της χώρας, η Φώφη
άντεξε, έμεινε όρθια, δεν κλείστηκε
στο σπίτι με την οικογένειά της. Πήρε
τη σκυτάλη με τη σημαία της Δημοκρατικής Παράταξης και γύρισε
πόλεις και χωριά, υποσχόμενη μια
άλλη μέρα για τον λαό, για την Ελλάδα
μας. Και παρά τις εσωκομματικές

Η παράνομη αλιεία των Τούρκων
στο Αιγαίο αποτελεί ζήτημα
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ

κυπριακή κυβέρνηση έχει ήδη προσφύγει
στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα, καταγγέλλοντας τις τουρκικές μεθοδεύσεις.
Η τουρκική πρόκληση στην Αμμόχωστο
λαμβάνει χώρα παράλληλα με τη νέα επιδρομή τουρκικών πολεμικών σκαφών στην
κυπριακή ΑΟΖ, με στόχο την παρεμπόδιση
των ερευνών του γαλλικού ερευνητικού
σκάφους «Nautical Geo», που διεξάγει
προκαταρκτικές έρευνες για τη διέλευση
από την κυπριακή ΑΟΖ του σχεδιαζόμενου
αγωγού φυσικού αερίου EastMed. Με την
ίδια ευκαιρία, η Άγκυρα επαναβεβαιώνει
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Ζητείται διαφάνεια για τα 40,5 εκατ. ευρώ

Η μάχη του…
13% στην
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δολοφονία Καραϊβάζ τηλεθέαση

Δεν δημοσιεύονται τα πορίσματα για τις δημοσκοπήσεις - Γιατί είναι κρυφά;

Οι 7 στους 10 εργοδότες ψάχνουν
για προσωπικό, αλλά
δεν βρίσκουν κατάλληλο!
4ΣΕΛ. 14

Πόλεμος σε όλα τα μέτωπα από
τον ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης
= «Δεν θα τους αφήσουμε να πάρουν ανάσα»,

το μήνυμα της Κουμουνδούρου
4ΣΕΛ. 10

Στον αέρα τα ερευνητικά προγράμματα
του ΙΙΒΕΑΑ λόγω έλλειψης χρημάτων
4ΣΕΛ. 6

Σουτάρουν...

Δεν άλλαξε
τυχαία
τον Μιλόγεβιτς
Ôου
ΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ
Παλαίμαχου
Ποδοσφαιριστή
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