
Την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου
της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη σηματοδότησε η
τελετή έναρξης υλοποίησης της Μονάδας
Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης,
που διεξήχθη παρουσία του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη το προηγούμενο
Σάββατο.

Με τους τρεις μεγάλους ενεργειακούς
ομίλους της χώρας να συμπράττουν στην
επένδυση αυτή (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας,
Όμιλος Κοπελούζου), η Αλεξανδρούπολη

αποκτά πλέον μείζονα ρόλο στην προσπάθεια
πράσινης μετάβασης της χώρας. Εξάλλου,
εδώ και χρόνια, ο Όμιλος Κοπελούζου
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Αλεξανδρού-
πολη και στην ευρύτερη περιοχή της, ανα-
γνωρίζοντας τη σπουδαία γεωστρατηγική
της θέση και δημιουργώντας υποδομές,
όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης. Τα έργα
αυτά, σε συνδυασμό και με άλλα έργα τα
οποία υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή,
την καθιστούν ένα ολοκληρωμένο ενερ-
γειακό hub. Όπως έγινε γνωστό, η κατασκευή

της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο ξεκινά
άμεσα. Η νέα μονάδα αναμένεται να τεθεί
σε λειτουργία στα τέλη του 2025. Θα είναι
συνδυασμένου κύκλου και θα έχει εγκα-
τεστημένη ισχύ 840 MWh, η δε καθαρή
της ισχύς θα είναι περίπου όση η καθαρή
ισχύς 3 υπό απόσυρση λιγνιτικών μονάδων.
Λόγω δε του υψηλότατου βαθμού απόδοσής
της, θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα
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Επίλογος για το «Έτερος Εγώ»,
έναρξη για τις «17 Κλωστές»

4ΣΕΛ. 15

Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των Ενόπλων
Δυνάμεων, καθώς ένας πρωτόγνωρος πόλεμος
έχει ξεσπάσει εναντίον του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κ.
Φλώρου. Ένας πόλεμος στον οποίο έχουν
εμπλακεί κυβέρνηση και αντιπολίτευση αλλά
και Μέσα Ενημέρωσης, ενδεχομένως και κέντρα
που έχουν σχέση με τις προμήθειες πολεμικών
εξοπλισμών. Και όλα αυτά σε μια κρίσιμη από
πολλές απόψεις χρονική περίοδο, με την Τουρκία
να προκαλεί και να απειλεί με απόβαση σε
ελληνικό έδαφος. Ο σκοτεινός πόλεμος που
έχει ξεσπάσει υπονομεύει ευθέως το κύρος των
Ενόπλων Δυνάμεων και πλήττει το ηθικό των
στελεχών τους. Ανώτατοι αξιωματικοί και των
τριών όπλων εκφράζουν τη δυσφορία αλλά και
την ανησυχία τους για τις παρενέργειες που
μπορεί να έχει ο πόλεμος αυτός.

Άλλο 
το πρωτάθλημα,
άλλο το κύπελλο

και τέρμα

Έγκριση από την κυβέρνηση στη United Media

Δεν απέδωσαν το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ που εισέπραξαν οι πάροχοι ενέργειας

Νέο πρόγραμμα 
ενίσχυσης των ΜΜΕ

Φως έχει αρχίσει να
πέφτει στο περι-

βόητο «Qatargate». Δυ-
στυχώς, για άλλη μια
φορά «κάποιοι» Έλληνες, που λειτούργησαν
ως εργαλείο του Κατάρ, άρπαξαν εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ! Χρησιμοποιώντας ως
«σκέπασμα» την ανάθεση του Παγκοσμίου

Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Κατάρ, «κάποιοι»
έβαλαν στην τσέπη λεφτά με το τσουβάλι!
Είχαν στήσει από καιρό το κόλπο...
Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η τότε ευρω-

βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Εύα Καϊλή,
που σήμερα... παραθερίζει στις φυλακές των

Βρυξελλών. Ο Αντόνιο Παντσέρι και το δεξί
του χέρι Φραντσέσκο Τζιόρτζι, σύντροφος της
Καϊλή, έστησαν το περιβόητο «Qatargate».
«Μεροκάματο» –και μάλιστα πλούσιο, από
120.000 έως 140.000 ευρώ– έβγαλε σε δόσεις
(προφανώς, δεν του είχαν εμπιστοσύνη) ο

βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα,
στον... βωμό «των δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων που απασχολούνταν στα έργα για το
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Κατάρ». 
Η παραδοχή αυτή έγινε από τον Παντσέρι

«Βρώμικος πόλεμος»
υπονομεύει το κύρος 

των Ενόπλων Δυνάμεων

Σοβιετικού τύπου απαγόρευση από τη «φιλελεύθερη» κυβέρνηση

Μπορεί να υποχωρεί ο περιβόητος πληθωρισμός,
όμως η ακρίβεια… δεν το κουνάει, δεν λέει να

μας εγκαταλείψει. Και ο χαμένος είναι μονίμως το
νοικοκυριό, που πληρώνει τα... καπέλα, με την τσέπη
του μέρα με την ημέρα να αδειάζει και πάνω στο
τραπέζι όλο και λιγότερο να είναι το φαγητό.

Οι τιμές σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
έχουν διπλασιαστεί, και μάλιστα κάποια απαραίτητα
για τη νοικοκυρά προϊόντα έχουν γίνει απλησίαστα.

Οι τιμές κάθε μέρα παίρνουν την ανηφόρα.
Η ακρίβεια κάθε βδομάδα ανεβαίνει... σκαλοπάτι.

Και το εισόδημα των νοικοκυριών... ληστεύεται κυ-
ριολεκτικά. 

Μεγάλη πληγή είναι ο πληθωρισμός, που τον Δε-
κέμβριο ήταν στο 7,6%, με την αγοραστική δύναμη
των φτωχών νοικοκυριών να μειώνεται καθημερινά.
Και, δυστυχώς, δεν έχουν τη δυνατότητα αντίστασης. 

Μεγάλες αυξήσεις εμφανίζονται στα τρόφιμα, με
τον δείκτη στο 15,5%. Στο ψωμί η αύξηση ανέρχεται
στο 24,6%, στα κρέατα στο 17,6%, στα γαλακτοκομικά

Εξομολογήσεις...
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Είναι πολλά τα εκατομμύρια ευρώ 

Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον, τουλάχιστον τον βελγικόν! 
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Κάνουν το κορόιδο οι κυβερνώντες, πέρα βρέχει

Η ακρίβεια μέρα 
με την ημέρα ανεβαίνει!

Σε 186,6 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται
ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το 2023, τον οποίο ήδη ενέκρινε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι των θεσμικών
οργάνων παίρνουν κατώτατο μισθό 3.272
ευρώ, τα οποία αυξάνονται με διάφορα
επιδόματα. Ο μισθός των επικεφαλής θε-
σμών, ήτοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Συμβουλίου, ανέρχεται σε 36.000
ευρώ τον μήνα και η μισθοδοσία των Επι-

186,6 δισ. ευρώ 
ο προϋπολογισμός της ΕΕ

20.000 ευρώ ο μισθός
του ευρωβουλευτή! 

Το αποτέλεσμα της κάλπης θα κρίνει την πορεία της χώρας
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=Ποσοστό-πρόκριμα για την αυτοδυναμία ο στόχος του Κυρ. Μητσοτάκη
=Νίκη ή ήττα με μικρή διαφορά θέλουν στον ΣΥΡΙΖΑ

Ôου
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
πρώην Ποδοσφαιριστή 
του Παναθηναϊκού 
και του ΠΑΟΚ 
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Με τη… βούλα της εφορίας
οι λίστες της ΝΔ!

ÓÅË. 6

Ο «Πρωινός Καφές»... 
στη σελίδα 16

Πανευρωπαϊκά αρνητικά
ρεκόρ της Ελλάδας σε

κρούσματα και νοσηλείες!

Με απόφαση του Ομίλου Κοπελούζου

Η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται 
σε ενεργειακό σταυροδρόμι

= Η Ελλάδα θωρακίζεται, δημιουργείται ένας νέος ενεργειακός πυλώνας

= Ληστεύονται τα νοικοκυριά =Ώρα να βγει ο κόσμος στους δρόμους 

Στο ξεκίνημα του 2023 – Παγκόσμιος συναγερμός για «Κράκεν» και «Όρθρο»

H μυστική τοποθεσία του Παντσέρι
και η έρευνα στη Βραζιλία για Καϊλή

ΕΚΛΟΓΕΣ-ΟΡΟΣΗΜΟ
με την απλή αναλογική

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

4ΣΕΛ. 4

ÓÅË. 12

=Η παρεούλα Καϊλή – Παντσέρι, το βρώμικο παιχνίδι του Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και ο βέλγος ευρωβουλευτής 

=Ανάστατοι οι ανώτεροι
αξιωματικοί και των τριών όπλων

Κυβερνήσεις συνεργασίας
θέλει το 47%! 

=Το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας είναι 10.113.541 ευρώ
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ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÈÁÑÑÁËÅÁ

=Ισχυρός πόλος έλξης η Ελλάδα

Πόλεμος στα υψίπεδα της Δικαιοσύνης

Δικαστές εναντίον δικηγόρων!
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Τον Φεβρουάριο τα ονόματα των υποψηφίων
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Το «Χαμόγελο του Παιδιού»,
ευκαιρία ζωής και ευημερίας

Έργο του προέδρου του Οργανισμού Κώστα Γιαννόπουλου

Αισιοδοξεί για τις εκλογές 
ο Βαρουφάκης
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Κόντρα στις αρνητικές δημοσκοπήσεις

Απρόβλεπτη και επικίνδυνη η Άγκυρα
εν όψει προεκλογικής περιόδου

Με «άδειο καλάθι» έφυγε ο Τσαβούσογλου από τις ΗΠΑ


