
Το θολό τοπίο που υπάρχει στην υπόθεση
της «Κιβωτού του Κόσμου», 40 περίπου

ημέρες από τότε που βγήκε στην επιφάνεια
το σκάνδαλο, επιτείνει την ακατάσχετη φη-
μολογία για το πού τελικά μπορούν να φτά-
σουν οι εξελίξεις.

Την ίδια ώρα, υπάρχει προβληματισμός
για την εξέλιξη των ερευνών, ενώ οι πλη-
ροφορίες που έρχονται σποραδικά από τις
ελεγκτικές αρχές δημιουργούν προβλη-
ματισμό για το βάθος του σκανδάλου. 

Μπορεί μέσα από τους ελέγχους σε
τραπεζικούς λογαριασμούς και τραπεζικές
θυρίδες τα στελέχη της οικονομικής αστυ-
νομίας να έχουν εντοπίσει εκατομμύρια
ευρώ, ωστόσο εικάζεται ότι δεν έχουν

βρεθεί όλα τα μετρητά που είχαν καταφέρει
να συγκεντρώσουν ο πατέρας Αντώνιος
και η πρεσβυτέρα.

Πέρα από τους 70 τραπεζικούς λογα-
ριασμούς που έχουν βρεθεί στην κατοχή
της «Κιβωτού του Κόσμου», το ζητούμενο
που προκύπτει από τον οικονομικό έλεγχο
είναι πώς έχει συγκεντρωθεί το ποσό των
15 εκατ. ευρώ και είναι εύλογο το ερώτημα
που δημιουργείται, γιατί αυτά τα χρήματα
δεν είχαν επενδυθεί για τα παιδιά που κα-
τοικούσαν στις δομές.

Οι δύο εξαιρετικά έμπειροι εισαγγελείς
ανηλίκων που έχουν αναλάβει τον χειρισμό
της υπόθεσης της «Κιβωτού του Κόσμου»
θα συνεχίσουν να λαμβάνουν καταθέσεις

και τις επόμενες ημέρες. Μέχρι στιγμής
έχουν εξεταστεί 11 κομβικά πρόσωπα,
ενώ οι εισαγγελείς εστιάζουν στα τρία
παιδιά για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες
πως έχουν πέσει θύματα ασελγών πράξεων.
Και οι δύο εισαγγελείς καταβάλλουν προ-
σπάθειες ώστε να καταθέσουν τα παιδιά
αυτά ενώπιον των αρμόδιων αρχών.
Παράλληλα, οι αρμόδιες κρατικές

υπηρεσίες, σε συνεργασία με την Εθνική
Αρχή Διαφάνειας, θα προσπαθήσουν
να εντοπίσουν τα ίχνη των πιθανών «αό-
ρατων» παιδιών της «Κιβωτού του Κό-
σμου», αφού υπάρχουν αξιόπιστες πλη-
ροφορίες που μιλούν για παιδιά που
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Μετανάστευσης
και Ασύλου

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την 
επιλογή του με τα fake news 

στο Μεταναστευτικό 
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Κρίσιμο το 2023
για την ελεύθερη

τηλεόραση
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Εκεί έχουμε φτάσει... Οι λεφτάδες τα θέλουν
όλα δικά τους κι ας πεινάει ο γείτονας, που δεν
βγάζει μεροκάματο και το τραπέζι του είναι άδειο!
Με τη νοικοκυρά να μην έχει τίποτα να μαγειρέ-
ψει...

Όλα έχουν ακριβύνει... Η σύνταξη πια δεν
αρκεί... Τα παιδιά δεν έχουν δεκάρα στην τσέπη.
Ούτε για μια τυρόπιτα, για ένα σουβλάκι...

Δεν υπάρχει τιμή στο σούπερ μάρκετ που να
μην έχει ανέβει... Και το νοίκι, μήνας μπαίνει,
μήνας βγαίνει, να μην μπορεί να πληρωθεί. 

Αυτά 
περιμένω στον
δεύτερο γύρο

και τέρμα

Έκλεισε η πλατφόρμα του ΕΚΟΜΕ

Και νέα παράταση για εκπομπές χωρίς άδεια

Και νέα 
έκρηξη
της 

πειρατείας

Οι αριθμοί καταγράφουν τη σκληρή, την
ωμή πραγματικότητα. Γιορτές της Χριστια-

νοσύνης έρχονται, αλλά δουλειές
δεν υπάρχουν, το μεροκάματο
μπαίνει – δεν μπαίνει στο σπίτι,
στα μαγαζιά ο τζίρος όλο και μει-
ώνεται και στους κεντρικούς δρόμους, όχι
μόνο της Αθήνας αλλά και της επαρχίας, δεν
βλέπεις πια συνωστισμό. Δύσκολες οι γιορτινές

μέρες που έρχονται...
Πολύ πικρή η αλήθεια... Το κλίμα

στην ελληνική πρωτεύουσα δεν δια-
φέρει από εκείνο στις υπόλοιπες

χώρες της Ευρώπης. Και, δυστυχώς, ήδη στη
χώρα μας το τρίτο τρίμηνο του έτους κατα-
γράφηκε επιβράδυνση της ανάπτυξης στο

2,8% από 5% που ήταν οι εκτιμήσεις.
Την ίδια ώρα, τα νοικοκυριά στερούνται

ακόμη και τη θέρμανση. Πάνω από 1.100.000
είναι μέχρι τώρα οι αιτήσεις για τη χορήγηση
του επιδόματος θέρμανσης και μπορεί να ξε-
περάσουν, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο,
και τις 1.300.000! Η Αθήνα, με βάση τα στοιχεία,

είναι στη 14η θέση σε ό,τι αφορά το ύψος της
κιλοβατώρας για τον Νοέμβριο, με την τιμή
για τα νοικοκυριά να είναι κάτω από τον μέσο
όρο της ΕΕ. 
Στη Μεγάλη Βρετανία τα νοικοκυριά θα

έχουν έκπτωση 400 λιρών στους λογαριασμούς
τους, σε έξι δόσεις, ξεκινώντας από τον Οκτώ-
βριο, στο δε Βέλγιο η κυβέρνηση θα δώσει

Αν δεν φωνάξεις, 
μην περιμένεις 

να σε λυπηθεί κανείς! 
• Στο τέλος θα χάσεις και το σπίτι
σου, που με στερήσεις πολλές
κατάφερες να το αποκτήσεις 

Λογοκρισία στον έντυπο Τύπο με την υπογραφή συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ!

Είναι δύσκολες οι μέρες για τις επιχειρήσεις και
τους ιδιοκτήτες τους. Οι τράπεζες και τα αφεντικά

τους τα θέλουν όλα δικά τους, με τους μικρομεσαίους
να είναι ένα βήμα από τις κατασχέσεις και τους πλει-
στηριασμούς. Τα μαγαζιά, όμως, μικρά και μεγάλα,
είναι οι πελάτες των τραπεζών. Και η κατάρρευση
της αγοράς αποτελεί πλέον κοινό μυστικό... Στο
ταμείο ελάχιστα είναι τα μετρητά που έχουν απομείνει.
Με έναντι πληρώνονται οι υπάλληλοι.

Δεν είναι τυχαίο το ότι μέχρι και ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας πήρε
την... ντουντούκα και τα έψαλε στις τράπεζες και στα
γνωστά μονοπώλια της αγοράς. Στα μεγαλοκαταστήματα
και στα σούπερ μάρκετ, όπου από τη μια μέρα στην
άλλη οι τιμές παίρνουν την ανηφόρα...

Είναι η πρώτη φορά που ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος τα ψάλλει στους ιδιοκτήτες των πολυ-
καταστημάτων και στους μεγαλομπακάληδες, κα-
ταγγέλλοντας δημόσια την ακρίβεια στην αγορά, με
τα νοικοκυριά να αναγκάζονται να κόβουν από δω
κι από κει για να εξασφαλίσουν τα άκρως απαραίτητα
για την επιβίωση. Ίσως να άργησε...  Έχουν τεράστιες

Εξομολογήσεις...

Μικροπολιτικά παιχνίδια 
και φατριασμός υπονομεύουν

τo αρραγές μέτωπο 
στις Ένοπλες Δυνάμεις
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Χριστούγεννα με μίζερο τραπέζι...
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Να στηρίξουν οι τράπεζες 
τους ευάλωτους δανειολήπτες

Για να βγάλει τη μέρα, η νοικοκυρά κόβει
από δω κι από κει, προσπαθώντας να πε-
ριορίσει την ασυδοσία της ακρίβειας, η
οποία δεν... χωρατεύει καθόλου. Τζίρο θέλει
και τα λεφτά, εδώ και τώρα, μετρητά.

Ήδη τα μεσαία εισοδήματα έχουν χάσει
το 9% της αγοραστικής τους δύναμης, με
το ποσοστό να φτάνει ακόμα και στο 40%
για τους πλέον ευάλωτους! 

Οι περικοπές που έχουν σημειωθεί σε
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Ερωτηματικά για τη στάση της κυβέρνησης 

ευθύνες οι μεγαλομπακάληδες. Αποκλειστικά δικό τους έργο είναι η
εκτίναξη των τιμών. Δεν περνάει μέρα που οι τιμές να μην αυξάνονται. 

Ξεκάθαρο το... τελεσίγραφο του Γιάννη Στουρνάρα: «Οι τράπεζες
έχουν τα κατάλληλα εργαλεία και οφείλουν να στηρίξουν τους

Πάμε μια βόλτα στην ακρίβεια,
που έχει ανέβει στα ύψη! = Αγανάκτησε μέχρι και ο διοικητής της

Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας
και τα έψαλε στα μεγαλοκαταστήματα 

Έμειναν απέξω…

Εν όψει εκλογών, μπαράζ εξαγγελιών, παροχών και ρουσφετιών από την κυβέρνηση 

ÓÅË. 10

ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΑ
Δεν μπορούν να τα θέλουν όλα δικά τους 

ÓÅË. 10
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

=Το 70% του εισοδήματος πάει σε ενοίκια, φόρους και λογαριασμούς 

«Σταθερότητα ή ακυβερνησία», το εκβιαστικό 
δίλημμα του Κυρ. Μητσοτάκη

Ôου
ΣΑΚΗ ΤΣΙΩΛΗ

Προπονητή 
Ποδοσφαίρου

για την εξουσία

«Ισχυρή εντολή» ζητάει 
από τους πολίτες ο Ν. Ανδρουλάκης

Με σημαία τις υποκλοπές 
στη μάχη ο Αλ. Τσίπρας

=Κόκκινη κάρτα για τις υποκλοπές, 
κίτρινη για τα εθνικά θέματα

Φωνάζουν για το μπόνους 
των 600 ευρώ!

ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÈÁÑÑÁËÅÁ

Διμέτωπος μέχρι τέλους
από το ΠΑΣΟΚ!

Ασφυξία στα επείγοντα 
των νοσοκομείων παίδων

προκαλεί η έξαρση 
ιώσεων στα παιδιά
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Κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην κυβέρνηση

Η κρίσιμη μάζα είναι 700.000 ψηφοφόροι 

Οι 17 – 24 ετών μπορούν 
να φέρουν τα πάνω κάτω! 

=Πρωτιά της ΝΔ και στις 4 δημοσκοπήσεις!
4ΣΕΛ. 4

=Στρατιωτικοί και πυροσβέστες μιλούν 
για αδικία και άνιση μεταχείριση
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Αναπάντητα ερωτήματα 
για τις υποκλοπές

=Στριμωγμένος, ο Κυρ. Μητσοτάκης 
πετάει το μπαλάκι στη Δικαιοσύνη
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Τα μηνύματα του Σαμαρά
με αποδέκτη 
τον Μητσοτάκη


