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Αποκαλυπτήρια του «ενόχου» για το αδιέξοδο στο Κυπριακό

Ο Νοέμβριος ο πιο φονικός μήνας

Εφιαλτικά τα σενάρια
Η Άγκυρα τορπίλισε
τις συνομιλίες στο Κραν Μοντανά μέχρι τα Χριστούγεννα!
ÓÅË. 6

Απάντηση και στους συνηγόρους της Τουρκίας σε Λευκωσία και Αθήνα

ÓÅË. 12

Νέα μέτρα φράζουν την πόρτα στους ανεμβολίαστους
σε όλους τους κλειστούς χώρους, με rapid tests στις εκκλησίες!
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Να κρύψουν τις αυξήσεις ζητάει το Μαξίμου από τα ΜΜΕ!

Σ

ήκωσε τα χέρια ψηλά η κυβέρνηση μπροστά το οικονομικό επιτελείο ανησυχεί για το ενδεχόμενο
στο κύμα της ακρίβειας, που εκτίναξε τις ενός πληθωριστικού σπιράλ, που θα επηρεάσει
τιμές σε όλα τα μέτωπα. Και τη νύφη θα την
αρνητικά τα εισοδήματα και την ανάπληρώσουν και πάλι τα νοικοκυριά,
πτυξη!
το εισόδημα των οποίων λεηλατείται
Ουσιαστικά, η κυβέρνηση ζητάει
ÅÁ
ÈÁÑÑÁË
από τις ανατιμήσεις που σημειώνονται
από τις επιχειρήσεις να βάλουν πλάτη,
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
από τη μια μέρα στην άλλη. Έφτασε
ώστε να περιοριστούν οι αντιδράσεις της κοιστο σημείο το Μαξίμου να παρέμβει στις επιχει- νωνίας και να μην… ανάψουν φωτιές.
ρήσεις, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, να παρακαλάει η κυΘόδωρο Σκυλακάκη να συστήνει... αυτοσυγκρά- βέρνηση τις επιχειρήσεις να επιδείξουν… αυτηση, ζητώντας να μην μετακυλίσουν στις τελικές τοσυγκράτηση! Την ίδια ώρα, πολλά είναι τα
τιμές καταναλωτή την αύξηση του κόστους της ερωτηματικά για την παντελή... αφωνία του πρωενέργειας και των πρώτων υλών. Και αυτό γιατί θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέξη δεν έχει

Βρήκαν τον φταίχτη...

Φταίει για το Κυπριακό η σύγκρουση
Γεωγραφίας – Ιστορίας!
=Η Κύπρος θα είναι ενωμένη μέσα
στην Ενωμένη Ευρώπη, δηλώνει ο υπουργός
Κλιματικής Κρίσης Χρήστος Στυλιανίδης
= Συναινεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης στα... μαγειρέματα που γίνονται
πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού;

χει στο τσεπάκι του τη λύση του Κυπριακού ο
υπουργός, στην κυβέρνηση του Κυριάκου ΜηΈ
τσοτάκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Χρήστος Στυλιανίδης.
«Συνεχίζω να πιστεύω ότι η ασπίδα που θα
προστατεύσει τον Κυπριακό Ελληνισμό είναι μια
λύση όπου, ανεξαρτήτως δομής του κράτους,
η Κύπρος θα είναι ενωμένη μέσα στην Ενωμένη
Ευρώπη», τόνισε ο Χρήστος Στυλιανίδης στη συνέντευξή του στα «Νέα». Χωρίς να αγγίξει καθόλου
τον ρόλο της Τουρκίας, χωρίς να αναφερθεί στο
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Στα αζήτητα τα περισσότερα ακίνητα

Πάτωσαν οι πλειστηριασμοί!
= Κανείς δεν πάει να πάρει το σπίτι της
οικογένειας και να την πετάξει στον δρόμο

AΠΙΑΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ
η αυτοδυναμία
Μονόδρομος οι κυβερνήσεις συνεργασίας

= Στα σκαριά μαζικές προσλήψεις στο Δημόσιο

Της ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ομότιμης Καθηγήτριας ΕΜΠ,
Μέλους Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ

Άντε να πληρωθούν...

φισβητούσε τις κατεστημένες αξίες και δομές της
κοινωνίας μας και αναζητούσε νέα πρότυπα ζωής,
προσωπικά, πιο γνήσια και ειλικρινή και κοινωνικά
πιο δίκαια.
Γι’ αυτό και η εξέγερση του Νοέμβρη του ’73 ένωσε
τον ελληνικό λαό σε μια νέα δημιουργική βάση, του
ξανάδωσε την τραυματισμένη από τον εμφύλιο
περηφάνια και αυτοπεποίθησή του αλλά και τροφοδότησε σιωπηρής πλειοψηφίας, με την έξοδο του πολίτη από την παθηπέρα από την πολιτική και τη μεγάλη πολιτιστική και τικοποίηση, στους χώρους της συνδικαλιστικής, πολιτικής,
ιδεολογική άνθηση της Μεταπολίτευσης. Μια αναγέννηση πολιτιστικής συμμετοχής και δράσης σε μαζική κλίμακα.
που συνδέθηκε με την ανατροπή του μοντέλου της
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Στον τζόγο μπαίνει η κυβέρνηση!
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ο Δημόσιο Ταμείο, προφανώς, είναι άδειο και,
ψάχνοντας για λεφτά, ανακάλυψαν πηγή που δεν
στερεύει... Το όνομά της:
Φορολοταρία!
Θα μοιράζει μέχρι και 100.000
ευρώ στους τυχερούς φορολογουμένους και, σύμφωνα με
κυβερνητικές πηγές, η φορολοταρία θα πιάσει δουλειά τα
Χριστούγεννα, όταν οι εργαζόμενοι θα έχουν πάρει το δώρο.
Μάλιστα, ο παίκτης θα έχει
και... μπόνους! Απλούστατο το
δόλωμα, με το οποίο δεν θα
μένει φράγκο στο σπίτι: Στην
περίπτωση που οι φορολογούμενοι καταναλώνουν πάνω από

=Στήνει φορολοταρία, πηγή που δεν στερεύει... Θα μοιράζει μέχρι 100.000 ευρώ!
=Μπόνους στον φορολογούμενο, αν καταναλώνει πάνω από το 50% του εισοδήματός

του θα παίρνει διπλούς λαχνούς και περισσότερους αν είναι πολύτεκνος!

το 50% του εισοδήματός τους
θα παίρνουν διπλούς λαχνούς
και εκείνοι που έχουν χαμηλότερο εισόδημα και περισσότερα
τέκνα θα έχουν... προσαύξηση
στον αριθμό των λαχνών και
στην... πιθανότητα (!) να κερδίσουν!
Υποτίθεται ότι η φορολοταρία
είναι ένα... μέσο για να μπει
φρένο στη φοροδιαφυγή!
Κάθε άλλο, όμως, παρά...
αθώα και... αγαθή είναι η από-

Η Αστυνομία
της σημερινής και
της επόμενης ημέρας
Του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη

4ΣΕΛ. 5

Πάρτε λιμάνια
και μαρίνες!
=Προφανώς, γιατί είναι μείον το Ταμείο

ο Πολυτεχνείο του ’73 δεν υπήρξε
μόνο πρότυπο διαφορετικών πολιΤ
τικών σχέσεων και συμπεριφοράς. Αμ-
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Γράφουν σήμερα στο «Π»

Αύγουστος 2022
με Premier League
στη Nova
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Η διατήρηση και η μετάδοση
της μνήμης του Πολυτεχνείου του ’73

148,186 δισ. ευρώ χρωστούν 5.749.958
στην Εφορία και στα Ασφαλιστικά Ταμεία!

ÄéáâÜóôå óôéò

των πρώτων υλών θα προκαλέσουν σημαντικά
προβλήματα στις επιχειρήσεις!
Εξάλλου, η θύελλα της ενεργειακής κρίσης
καταπίνει τις επιδοτήσεις των λογαριασμών, με
την τιμή του φυσικού αερίου να έχει αυξηθεί
κατά 132,3%, του πετρελαίου θέρμανσης κατά
45,9%, των καυσίμων κατά 22,3% και του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 18,9%.
Ακριβαίνουν, όμως, και τα βασικά αγαθά. Στο
αρνί και στο κατσίκι η τιμή ανέβηκε κατά 21,45%,
στο ελαιόλαδο κατά 17,92%, στα λαχανικά κατά
13,34%, στα νωπά φρούτα κατά 9,52%, στα
φρέσκα θαλασσινά κατά 5% και έχει ο... Θεός...

Οι δημοσκοπήσεις καίνε τα σχέδια του Μητσοτάκη για τις εκλογές
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Εξομολογήσεις...

πει για το τεράστιο κύμα ανατιμήσεων σε όλα τα
είδη που είναι απαραίτητα σε κάθε σπίτι. Προφανώς,
τα Ελγίνεια Μάρμαρα είναι πρώτα στην ατζέντα
του.
Αυξήσεις παντού...
Η αγορά ήδη χτυπάει την καμπάνα. Τα αποθέματα,
που τα είχαν προμηθευτεί οι επιχειρήσεις σε χαμηλότερες τιμές, εξαντλούνται και από δω και
πέρα θα ανεβαίνουν οι τιμές στα ράφια. Και η
μοναδική κυβερνητική αντίδραση ήταν η δήλωση
του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδ.
Σκυλακάκη, που σύστησε αυτοσυγκράτηση,
καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και

φαση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για το στήσιμο της φορολοταρίας. Για έσοδα ψάχνουν, ακόμη και με τον
λαχνό. Ακόμα και φτωχά νοικοκυριά θα θέλουν να πάρουν
μέρος μήπως και κληρώσει ο
αριθμός τους και βολέψουν κάποιες από τις ανάγκες του σπιτιού. Κάτι ήξεραν οι αρχαίοι
μας... Δεν ήταν καθόλου τυχαίο
το ρητό «Πενία τέχνας κατεργάζεται». Όπως και ο στίχος

του Δ. Σολωμού που χρησιμοποιούν συχνά οι Έλληνες αναφερόμενοι στους πολιτικούς
μας: «Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος».

Τα κέρδη...
Τι θα κερδίζουν οι παίκτες – φορολογούμενοι; Έχει λυθεί και
αυτό... Σύμφωνα με πηγές του
υπουργείου Οικονομικών, η φορολοταρία ανά μήνα θα δίνει:
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Πρώτη θέση στην τηλεθέαση για το Mega
Τα προσωπικά δεδομένα ως «φίμωτρο» στην ενημέρωση;
Μειώθηκαν οι ζημίες του ΑΝΤ1 κατά 12 εκατ. ευρώ

Αναβολή
εκλογών
για ΕΣΗΕΑ!

Στο σφυρί βγάζει το ΤΑΙΠΕΔ πέντε
λιμάνια και πέντε μαρίνες... Κάτι μας
θυμίζει... Εκείνον τον εκσυγχρονισμένο
τσιγγάνο που γύριζε κουστουμάτος στις
γειτονιές στην επαρχία και πουλούσε
χαλιά. «Ένα πληρώνετε, δύο παίρνετε»!
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Κούρσα για δύο
οι εκλογές στο ΚΙΝΑΛ
= «Αόρατους εχθρούς» καταγγέλλει

ο Γιώργος Παπανδρέου
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Στρατηγική μετωπικής σύγκρουσης
επιλέγει ο Περισσός

ΚΚΕ κατά πάντων
= Άνοιγμα Κουτσούμπα προς

τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ
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Άνεμος αλλαγής στην Κατεχάκη...

Ασφάλεια για όλους,
ασφάλεια παντού, το δόγμα
του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου

= Στόχος, μια Αστυνομία φιλική στον πολίτη

και αποτελεσματική απέναντι στο έγκλημα
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144,2 εκατ. ευρώ
ο προϋπολογισμός της Βουλής
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Εντελώς
διαφορετικά
ματς
τα ντέρμπι
Ôου
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΡΑΒΙΤΗ

Παλαίμαχου ποδοσφαιριστή
του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ
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