
Ο σύντροφος της Καϊλή Φραντσέσκο
Τζιόρτζι και ο Νίκολο Φίγκα Ταλαμάνκα,
που συνελήφθησαν τον περασμένο Δε-
κέμβριο για το «Qatargate», είναι οι τελευταίοι
που ανανέωσαν το… εισιτήριό τους για τη
φυλακή. Αυτή την απόφαση έλαβε το δι-
καστήριο των Βρυξελλών, σύμφωνα με
αναφορές της Βελγικής Ομοσπονδιακής
Εισαγγελίας, μετά την επανεξέταση της
προφυλάκισης των δύο υπόπτων.
Ο λαλίστατος βέλγος δικηγόρος του φε-

ρόμενου ως εγκεφάλου του «Qatargate»
Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, Μαρκ Ουτεντάλ,

υπερασπίζεται σε κάθε ευκαιρία την απόφαση
του πελάτη του να υπογράψει μνημόνιο
συνεργασίας με τους εισαγγελείς των Βρυ-
ξελλών, προκειμένου να ελαφρύνει τις
ποινές σε βάρος του. Σύμφωνα με το μνη-
μόνιο που υπογράφηκε, προβλέπεται πε-
ριορισμένη ποινή για τον Αντόνιο Παντσέρι,
ενώ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για τη
γυναίκα και την κόρη του.
Ο Αντόνιο Παντσέρι κατά τις ανακρίσεις

του από τους βέλγους εισαγγελείς φέρεται
να δήλωσε ότι κατέβαλε «από 120 έως
140 χιλιάδες ευρώ στον βέλγο ευρωβου-

λευτή Μαρκ Ταραμπέλα, σε δόσεις, την
περίοδο κατά την οποία στην ομάδα του
στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν σε εξέλιξη η
συζήτηση σχετικά με τη θέση που έπρεπε
να ληφθεί για τον σεβασμό των δικαιωμάτων
των εργαζομένων που απασχολούνταν
στα έργα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Πο-
δοσφαίρου του Κατάρ». Δίνοντας δουλειά
στους εισαγγελείς, ο Αντόνιο Παντσέρι φέ-
ρεται να τους προέτρεψε να εξακριβώσουν
και τη θέση του ευρωβουλευτή του ιταλικού
κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος
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Αρμόδιου για την

Έρευνα και Καινοτομία, 
Βουλευτή Κορινθίας

Η Ελλάδα πυλώνας
σταθερότητας 
και ασφάλειας
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Ελεύθερη και συνδρομητική 
τηλεόραση μαζί 
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Να ετοιμάζονται για... εξετάσεις οι πολιτικοί
μας. Ο... Μάιος μας έρχεται με βήμα ταχύ! Όλα
τα κόμματα, από ψηλά μέχρι χαμηλά, φτιάχνουν
λίστες, με στόχο να ανοίξουν την πόρτα της
Βουλής, να εξασφαλίσουν καρέκλες.
Ο δρόμος, όμως, δεν αναμένεται να είναι

άνετος, χωρίς... λακκούβες και παγίδες. Και από
ανταγωνιστές, άλλο τίποτα. Και ακόμη δεν έχει
ξεκινήσει το… κατοστάρι, το νήμα είναι πολύ
μακριά. 
Η μάχη κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι, την

ώρα που τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται.
Οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές
προκλήσεις το 2023 λόγω της επιδείνωσης των
προοπτικών της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις, την
ώρα της οικονομικής αβεβαιότητας, εξετάζουν

Η φανέλα
του Παναθηναϊκού

είναι βαριά

και τέρμα

Πιο κοντά η ένωση της United Media με τον Alpha

Euro,Mundial και Ολυμπιακοί σε ελεύθερη μετάδοση από την ΕΡΤ

Παραμένουν απλήρωτα από το ΕΚΟΜΕ
κανάλια και εταιρείες παραγωγής

Αυτό είναι το τέλος του
«Χορού των Καταρα-

μένων»! Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε βέβαια η
τελευταία. Από τη μια στιγμή στην άλλη, τα πάντα
αλλάζουν. Έρχονται τα πάνω κάτω… Κανείς δεν
ξέρει τι θα προκύψει την επόμενη μέρα, την άλλη
στιγμή. Το ζούμε καθημερινά… Και αναρωτιόμαστε
τι μπορεί να έρχεται… Ποιος άνεμος θα φυσήξει…
Πότε θα ξεσπάσει η θύελλα…
Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Ποιος περίμενε τον… πόλεμο που προκάλεσαν

οι «επιστολές Ράμμου», από τις οποίες προκύπτει

η παρακολούθηση ενός υπουργού, ενός πρώην
συμβούλου της κυβέρνησης και τεσσάρων υψη-
λόβαθμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων; Τι
μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτήν την ιστορία; 
Τι κρύβουν οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις;

Ποιος άναψε τη φωτιά, που έκανε άνω – κάτω τη
Βουλή το πρωί της Τετάρτης; Ποιος την έστησε; Και
για ποιον λόγο; Οι έλεγχοι από την Αρχή Διασφάλισης
Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ποιον στόχο

είχαν; Ποιον, ποιους έχουν στο μάτι; 
Δεν μπορεί να άναψε ξαφνικά «ο χορός του Ζα-

λόγγου», με πρωταγωνιστή από το βήμα του Κοι-
νοβουλίου τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα,
ο οποίος για πολλή ώρα τα έψαλλε στην κυβέρνηση
σε αρκετά σκληρό τόνο, και με το δίκιο του, με τον
υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη να προ-
σπαθεί να δικαιολογήσει τον αρχηγό του, τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, παρότι ήταν απών. Ενώ και

ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου
δήλωσε ότι ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος
φιλοδοξεί «να καταστεί πολιτικός παράγοντας σε
μια ευαίσθητη περίοδο». Πάντως, ο γενικός γραμ-
ματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας τα είπε
έξω από τα δόντια: «Αυτή την απόδοση ευθυνών
δεν πρόκειται να την αποφύγει κανείς, ούτε η κυ-
βέρνηση της ΝΔ ούτε εκείνα τα κόμματα, όπως ο
ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν βάλει την υπογραφή τους σε
αυτό το θεσμικό πλαίσιο του “βούρκου”, των πα-
ρακολουθήσεων, του αυταρχισμού και της συ -
γκάλυψης». 

Οι κάλπες προ των πυλών! 

Επόμενη μάχη για Cosmote TV – Nova το Champions League

Σύμφωνα με δεδομένα που παρουσιάστηκαν στη
Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών

Λοιμώξεων στη Θεσσαλονίκη, στη χώρα μας μέχρι
και το τέλος Νοεμβρίου του 2022 είχαν νοσηλευτεί
7.627 παιδιά, εκ των οποίων τα 75 χρειάστηκαν
εισαγωγή σε ΜΕΘ, ενώ 11 δυστυχώς κατέληξαν. Οι
αριθμοί αυτοί είναι αρκετά μεγαλύτεροι σε σχέση με
άλλα λοιμώδη νοσήματα για τα οποία εμβολιάζεται
καθολικά ο παιδιατρικός πληθυσμός. Αν και μεγάλο
ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον
μία δόση εμβολίου ενάντια στον SARS-CoV-2, ο εμ-
βολιασμός των παιδιών παραμένει σε χαμηλά ποσοστά. 
Η Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παι-

διάτρων Ελλάδας εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία
για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού κατά της Co-
vid-19 μεταξύ των παιδιών, καθώς και για τις
επίσημες συστάσεις σχετικά με τον παιδιατρικό
εμβολιασμό έναντι της νόσου Covid-19 στη χώρα
μας, οι οποίες δεν ενθαρρύνουν τον εμβολιασμό
των παιδιών. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ομο-
σπονδίας Κωνσταντίνος Νταλούκας και ο γενικός της
γραμματέας Ιωάννης Ρίτσας επισημαίνουν: «Θεωρούμε

Εξομολογήσεις...
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Αποφασίζομεν και διατάσσομεν!
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Ανησυχούν οι παιδίατροι!

Αυξημένες οι νοσηλείες παιδιών λόγω κορονοϊού 
και χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού!

Αυτά είναι λεφτά... Και όχι τίποτα πε -
νταροδεκάρες! Μόλις… έσκασε η βόμβα,
πήραν φωτιά κάποιες από τις τράπεζες.
Αποκαλύφθηκε ότι η αμοιβή ενός τραπε-
ζικού στελέχους στην Ελλάδα για το 2021
ήταν 1.000.000 ευρώ! Ο ίδιος λέει ότι η
αμοιβή του διαμορφώθηκε σε αυτό το
ύψος λόγω των μπόνους. 
Από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τρα-

πεζικής Αρχής για τους εκατομμυριούχους
τραπεζίτες στην Ευρωζώνη προκύπτει ότι
το 2021 οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες
αυξήθηκαν κατά 42% σε σύγκριση με το
2020, φτάνοντας στους 1.957! 
Στην Ελλάδα, από δύο εκατομμυριούχους

το 2020, είχαμε μόλις έναν το 2021!

Ένα εκατομμύριο ευρώ 
η αμοιβή τραπεζικού στελέχους

μαζί με τα… μπόνους! 
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Να φύγει εδώ και τώρα η αυταρχική κυβέρνηση, ζητάει ο Αλ. Τσίπρας

Ôου
ΜΙΜΗ 

ΔΟΜΑΖΟΥ
πρώην Διεθνούς 
Ποδοσφαιριστή 

του Παναθηναϊκού

Ροκανίζει την 
ανταγωνιστικότητα η γήρανση! 
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Ο «Πρωινός Καφές»... 
στη σελίδα 16

Ο Ερντογάν μαινόμενος
κατά πάντων και 

η ευκαιρία για την Ελλάδα 

Ο Παντσέρι έχει πλέον το πάνω χέρι!

«Qatargate»: Στην πλάτη 
της Καϊλή όλα τα αμαρτήματα!
= Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, πληρώθηκε με 60.000 ευρώ

= Νοσηλεύτηκαν 7.627 παιδιά, 75 εισήχθησαν σε ΜΕΘ και 11 κατέληξαν…

Στυγνός εκβιασμός για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

89.500 πλειστηριασμοί ακινήτων! 

ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
και σκάνδαλα
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ÓÅË. 6

=Με βουνό τα προβλήματα, 
τα δάνεια και τις πτωχεύσεις 

Κίνδυνος εκ δεξιών 
για τη Νέα Δημοκρατία

ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÈÁÑÑÁËÅÁ
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Η Καισαριανή σε πυρετό κατασκευής
υποδομών, αναπλάσεων, βελτιωτικών

έργων και εξωστρέφειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Το ξανασκέφτεται ο Τσίπρας
για «κυβέρνηση των ηττημένων»
«Η παραμονή της κυβέρνησης και του Κυρ. Μητσοτάκη στην εξουσία είναι επικίνδυνη», τονίζει
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Για λασπολογία 
και τοξικότητα μιλάει 

ο Κυρ. Μητσοτάκης

Βαραίνει το πολιτικό κλίμα εν όψει εκλογών
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Οι τρεις παράγοντες που 
θα κρίνουν την αυτοδυναμία
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=Και την κινδυνολογία επιστρατεύει 
ο Μητσοτάκης για να κερδίσει τις εκλογές

Στο έλεος των σούπερ μάρκετ
οι καταναλωτές! 


