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Η Μόσχα απέρριψε τους όρους 
του Μπάιντεν για συνομιλίες με 
Πούτιν Επιμένει στο βομβαρδισμό 
ενεργειακών υποδομών της
Ουκρανίας ο Ρώσος πρόεδρος σελ. 5

 σελ. 2

 σελ. 6

 σελ. 9

 σελ. 7

Κυρ. Μητσοτάκης
Οι ελληνικές τράπεζες να αναλάβουν

την ευθύνη να αποτρέψουν τη δημιουργία 
μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων 

373,5 εκατ. ευρώ από την έκτακτη εισφορά 
στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Ξεκινά εκτεταμένος οικονομικός έλεγχος για 
4 κακουργήματα στην «Κιβωτό», τον πατέρα 

Αντώνιο και άλλα 10 φυσικά πρόσωπα 

Κίνα
Επεισόδια στις διαδηλώσεις για τα lockdown

 Συγκρούσεις και συλλήψεις

Η οριοθέτηση της ΑΟΖ
και η ενδυνάμωση των διμερών 
σχέσεων στο επίκεντρο
της συνάντησης Νίκου Δένδια
με την ΥΠΕΞ της Αλβανίας σελ. 3

Δίκη για Μάτι: Η σπαρακτική 
κατάθεση της Βαρβάρας Βουκάκη 
που έχασε παιδιά και σύζυγο
Δάκρυσε το ακροατήριο σελ. 7

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για
τη δευτεροβάθμια περίθαλψη σελ. 10
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Περίπου μία ώρα διήρκεσε η ιδιωτική συνάντηση, 
που πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, του βασι-
λιά Καρόλου της Αγγλίας με τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη, στο κάστρο του Γουίνδσορ. Παρούσα ήταν 
και η σύζυγος του  πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκρα-
μπόφσκι – Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν 
μεταξύ άλλων η προστασία του περιβάλλοντος 
και οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για την ανάπλαση 
στο Τατόι.Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση 
που είχαν  μέσα σε έναν χρόνο, καθώς τον περα-
σμένο Δεκέμβριο Κυριάκος Μητσοτάκης και Κά-
ρολος είχαν συναντηθεί στην έπαυλη Dumfries 
House στη Σκωτία έπειτα από πρόσκληση που είχε 
κάνει στον Έλληνα πρωθυπουργό ο τότε διάδοχος 
του βρετανικού θρόνου.
Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε 
συζήτηση στα γραφεία της Morgan Stanley, στο 
Λονδίνο, στο πλαίσιο του Ελληνικού Επενδυτικού 
Συνεδρίου που διοργανώνει η τράπεζα σε συνερ-

γασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Κατά τη συζήτηση με τον επικεφαλής της Morgan 
Stanley International, Franck Petitgas, ο πρωθυ-
πουργός τόνισε την ιδιαίτερα καλή επίδοση της 
ελληνικής οικονομίας, την ανάδειξη της χώρας 
μας σε επενδυτικό προορισμό, τα γεωπολιτικά και 
ενεργειακά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, τα διλήμ-
ματα των εκλογών και τους κεντρικούς πολιτικούς 
στόχους για τα επόμενα χρόνια.
Προλογίζοντας τον πρωθυπουργό, ο κ. Petitgas 
εξέφρασε την εκτίμησή του για την οικονομική 
πορεία της Ελλάδας και τις προοπτικές της, σε ένα 
δυσμενές διεθνές περιβάλλον. «Αισθανόμαστε 
σίγουρα μεγάλη αισιοδοξία στη Morgan Stanley, 
ειδικά σε ό,τι αφορά τη σύγκριση με τον υπόλοιπο 
κόσμο, σε όλους τους κλάδους», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά.

Πηγή: ertnews.gr

Στη σημασία των σχέσεων Ελλάδος - Ισ-
ραήλ, οι οποίες έχουν προσλάβει πλέον 
χαρακτήρα στρατηγικής συνεργασίας 
αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με 
τον νέο Εκτελεστικό Διευθυντή της Οργά-
νωσης «American Jewish Committee», Ted 
Deutch, νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο 
κ. Μητσοτάκης, που υπογράμμισε το άρι-
στο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέ-
σεων, παρουσίασε αναλυτικά, σύμφωνα 
με κυβερνητικές πηγές, στον κ. Deutch τις 
πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνει η Ελλάδα 

και τις υποδομές που αναπτύσσει - με αιχ-
μή το FSRU στην Αλεξανδρούπολη- ώστε να 
μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο στην ευ-
ρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας έτσι στην 
σταθερότητα, την ενεργειακή ασφάλεια της 
Ευρώπης και την απεξάρτηση από τα ρωσι-
κά ορυκτά καύσιμα. Όπως τονίζουν οι ίδιες 
πηγές, η συνάντηση των δύο ανδρών είναι 
η πρώτη επαφή του νέου εκτελεστικού δι-
ευθυντή της AJC με ξένο ηγέτη υπό τη νέα 
του ιδιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε θερμό κλίμα η συνάντηση 
Κυρ. Μητσοτάκη με τον Βασιλιά 
Κάρολο

Κυρ. Μητσοτάκης: Στρατηγικής 
συνεργασίας οι σχέσεις
Ελλάδας-Ισραήλ 

«Καθώς μπαίνουμε πια στο μήνα των 
γιορτών ήθελα να σας κάνω μια σύντομη 
ενημέρωση σχετικά με την πορεία της οι-
κονομίας όπου έχουμε καλά και λιγότερο 
καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι η ελληνι-
κή οικονομία εξακολουθεί και αποδίδει 
πολύ καλύτερα από τις περισσότερες 
ευρωπαϊκές με ένα ρυθμό ανάπτυξης ο 
οποίος θα πλησιάσει το 6% για το 2022, 
η χώρα σημειώνει ρεκόρ επενδύσεων ξέ-
νων αλλά και εγχώριων με μεγάλη έμφα-
ση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια, 
η ανεργία εξακολουθεί να αποκλιμακώ-
νεται και η γενικότερη εικόνα η οποία 
υπάρχει στο εξωτερικό είναι ότι η Ελλάδα εί-
ναι ένας ασφαλής και ελκυστικός επενδυτικός 
προορισμός, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά 
και μακροπρόθεσμα» ανέφερε ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του 
σήμερα τιο μεσημέρι με την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Από την 
άλλη μεριά -συνέχισε ο πρωθυπουργός - εξακο-
λουθούμε να είμαστε δέσμιοι και εξαρτημένοι 
από τις παγκόσμιες αναταράξεις στην αγορά 
ενέργειας με ένα πληθωρισμό ο οποίος βαίνει 
μεν μειούμενος αλλά εξακολουθεί να κινείται 
σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι τα 
πιο αδύναμα, τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά αλλά 
και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δοκιμάζονται 
από αυτή την εισαγόμενη εισβολή ακρίβειας 
και αυτό καθιστά την υποχρέωση της Πολιτεί-
ας για ένα ευρύ πλέγμα στήριξης νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων ακόμα πιο επιβεβλημένη και 
αυτό ακριβώς κάνουμε. Ενδεικτικά θέλω να 

σας αναφέρω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα 
εκταμιεύσουμε κάτι παραπάνω από 800 εκ για 
να στηρίξουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά με 
το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ αλλά και με 
τα 300 εκ τα οποία θα διαθέσουμε στο επίδο-
μα θέρμανσης. Εκεί τα νέα είναι καλύτερα από 
αυτά τα οποία περιμέναμε διότι μαζί με το επί-
δομα θέρμανσης έχουμε και τιμές οι οποίες ευ-
τυχώς βαίνουνε πτωτικές. Θα θυμάστε ότι στην 
προηγούμενη συνάντησή μας αναρωτιόμασταν 
για το που θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, αν 
θα είναι στο 1,3 , στο 1,4, τώρα ξέρουμε ότι είναι 
κάτω από το 1,2 ευρώ το λίτρο και ελπίζουμε 
αυτή η τάση να συνεχιστεί».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα κόκκινα 
δάνεια και τις Τράπεζες: «Ταυτόχρονα όμως βρι-
σκόμαστε αντιμέτωποι και με μία ευρωπαϊκή 
αύξηση στα επιτόκια. Ενδεχομένως επιβεβλη-
μένη σε επίπεδο ΕΚΤ προκειμένου να συγκρατη-
θεί ο πληθωρισμός, αυτό όμως αναγνωρίζουμε 
απόλυτα ότι έχει επιπτώσεις στους δανειολή-

πτες με αύξηση του κόστους δανεισμού. 
Και θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαστε σε 
μία συζήτηση με τις ελληνικές τράπεζες οι 
οποίες πρέπει κι αυτές να αναλάβουν την 
ευθύνη που τους αναλογεί, να στηρίξουν 
συνολικά τα ευάλωτα νοικοκυριά καθώς 
θα έχουν μια υψηλή κερδοφορία καθώς 
φαίνεται το 2022, έτσι ώστε να μπορέσου-
με να αποτρέψουμε και τη δημιουργία μιας 
νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Μια τέτοια 
πολιτική δηλαδή θα ήταν προς όφελος και 
των ιδίων των τραπεζών πέραν της επιβε-
βλημένης στήριξης που πρέπει να παρέ-
χουμε σε εκείνα τα νοικοκυριά τα οποία δο-

κιμάζονται με την αύξηση της δόσης τους για τα 
στεγαστικά τους δάνεια. Και υπάρχουν κι άλλες 
παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν που 
αφορούν στις χρεώσεις στις προμήθειες αλλά 
και στα επιτόκια των καταθέσεων τα οποία 
κατά την άποψή μου παραμένουν εξαιρετικά 
χαμηλά αν αναλογιστεί κανείς το πόσο έχουν 
αυξηθεί τα επιτόκια χορηγήσεων και βέβαια και 
οι τράπεζες κινητοποιούνται σε μία συνολική 
επεκτατική πιστωτική πολιτική προκειμένου να 
στηρίξουν μία οικονομία η οποία αναπτύσσε-
ται. Αυτή η συζήτηση ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι 
θα έχει τελικά ευτυχή κατάληξη, δεν θα υπάρχει 
συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού και 
του Έλληνα φορολογούμενου σε μία τέτοια πα-
ρέμβαση».
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «η χρη-
ματοδότηση θα πρέπει να γίνει από τις ίδιες 
τις τράπεζες και από τα υψηλά κέρδη τα οποία 
έχουν και είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε 

τελικά σε μία λύση η οποία θα είναι θετική πρώ-
τα και πάνω απ' όλα τους δανειολήπτες αλλά 
και για τους καταθέτες αλλά τελικά πιστεύω 
και για τις ίδιες τις τράπεζες οι οποίες έχουν 
στηριχθεί πολύ αυτά τα χρόνια προκειμένου να 
μειώσουνε σημαντικά την έκθεσή τους στα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια».
Παίρνοντας το λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας ανέφερε τα εξής: «Πρόεδρε η χώρα μετά από 
τις τρεις αλλεπάλληλες κρίσεις, την οικονομική, 
την περίοδο της πανδημίας και την κρίση που 
προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία, το τεράστιο πρόβλημα στην ενέργεια, πραγ-
ματικά είναι σε δύσκολη κατάσταση. Καλά είναι 
τα θετικά νέα αλλά όλοι ξέρουμε και ανησυχού-
με για το χειμώνα που έρχεται, για την περίοδο 
που έρχεται και ο πρώτος είναι ο χειμώνας. Και 
βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα πέφτει στα πιο 
ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας. Εκεί πρέπει να 
δοθεί όλη η προσπάθεια νομίζω να στηριχθούν 
αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας που κυρίως 
είναι συμπολίτες μας αλλά και όπως είπατε οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη στή-
ριξης, και νομίζω θα είναι σημαντικός ο ρόλος 
που θα κληθούν να παίξουν οι τράπεζες, έστω 
και πιεζόμενες αν μου επιτρέπετε να το πω, ελπί-
ζω ότι θα το κάνουν. Η βοήθεια που μπορούν να 
προσφέρουν στα προβλήματα που ανακύπτουν 
και η στήριξη στην κοινωνία νομίζω ότι τελικά 
θα είναι σε όφελος και της οικονομίας σε βάθος 
χρόνου. Φυσικά το ενδιαφέρον όλων είναι το 
πιο ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυρ. Μητσοτάκης: Οι ελληνικές τράπεζες να αναλάβουν την ευθύνη 
να αποτρέψουν τη δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων 
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Την πιο έντονη καταδίκη της ελληνικής 
κυβέρνησης για τη βομβιστική επίθεση 
κατά του αυτοκινήτου στελέχους της 
ιταλικής πρεσβείας, εξέφρασε ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στον 
αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουρ-
γό Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Τα-
γιάνι, κατά τη διάρκεια της συνάντησής 
τους. «Ήθελα να σας μεταφέρω την πιο 
εντονή καταδίκη από την πλευρά της 
ελληνικής κυβέρνησης της βομβιστι-
κής επίθεσης κατά του αυτοκινήτου 
τού στελέχους της ιταλικής πρεσβείας» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δέν-
διας κατά την έναρξη της συνομιλίας στο 
γραφείο του, παρουσία των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης.
Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών εξέ-
φρασε τη δέσμευση πως η κυβέρνηση, αλλά 

και η ελληνική κοινωνία βδελύσσεται 
από το συγκεκριμένο γεγονός και θα 
κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκατα-
σταθεί η νομιμότητα, για να οδηγηθούν 
οι ένοχοι στην ελληνική Δικαιοσύνη.
Από τη μεριά του, ο υπουργός Εξωτε-
ρικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι ευ-
χαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την αλ-
ληλεγγύη που εξέφρασε στους Ιταλούς 
διπλωμάτες και την Ιταλίδα πρέσβη 
στην Ελλάδα. «Η χθεσινή επίθεση ήταν 
απίστευτη, αλλά η φιλία του ελληνικού 
λαού είναι πιο ισχυρή από τη βία αυτών 
των ατόμων» τόνισε ο υπουργός Εξω-

τερικών της Ιταλίας και διαμήνυσε: «Δεν 
μας φοβίζουν και δεν μας τρομάζουν. Εμείς 

θέλουμε αντιθέτως να ενδυναμώσουμε τις 
σχέσεις μεταξύ Ρώμης και Αθήνας. Έχουμε 
την ίδια ιστορία, την ίδια ταυτότητα, una 
razza una faccia».
Επίσης, ανέφερε πως είναι ευχαρίστησή 
του να επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα και 
να συναντά τον Νίκο Δένδια και τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και «να 
ενισχύσουμε περαιτέρω τις διμερείς μας 
σχέσεις οι οποίες είναι ήδη εξαιρετικές, 
αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα 
σε οικονομικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ και 
να αντιμετωπίσουμε από κοινού το μεγάλο 
ζήτημα του μεταναστευτικού»..

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας- Αλ-
βανίας και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυ-
τικών Βαλκανίων βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών 
Νίκου Δένδια ,με την ομόλογο του, της Αλβα-
νίας, Όλτα Χάκα (Olta Xhaçka) για διευρυμέ-
νες συνομιλίες, στο υπουργείο Εξωτερικών.
Όπως τόνιζαν διπλωματικές πηγές, κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης, η οποία έλαβε 
χώρα λίγες ημέρες πριν από τη μετάβαση του 
πρωθυπουργού στην Αλβανία, έγινε ευρεία 
ανταλλαγή απόψεων για τους τρόπους πε-
ραιτέρω εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων 

σε όλους τους τομείς.
«Στο πλαίσιο αυτό έλαβε χώρα και πολιτική 
συζήτηση για το ζήτημα της οριοθέτησης της 
ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο της 
κατ' αρχήν συμφωνίας των δύο πλευρών για 
παραπομπή του ζητήματος στο Διεθνές Δικα-
στήριο της Χάγης», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
Επίσης, «εξετάσθηκε η ευρωπαϊκή προοπτι-
κή των Δυτικών Βαλκανίων, ενόψει και της 
Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων», 
που θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα, στις 6 
Δεκεμβρίου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Δένδιας: Έντονη καταδίκη της Ελλάδας για τη βομβιστική επίθεση 
στο όχημα στελέχους της ιταλικής πρεσβείας - Αντ. Ταγιάνι: Δεν μας 
φοβίζουν και δεν μας τρομάζουν

Η οριοθέτηση της ΑΟΖ και η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων
στο επίκεντρο της συνάντησης Ν. Δένδια με την ΥΠΕΞ της Αλβανίας

«Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσε-
κτικοί, καθώς ο αναθεωρητισμός επιχει-
ρεί να βρει έδαφος πάνω σε κινούμενη 
άμμο», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στο 
29ο υπουργικό συμβούλιο του ΟΑΣΕ που 
πραγματοποιείται σήμερα στο Λοτζ της 
Πολωνίας.
Όπως σημείωσε, η φετινή υπουργική σύ-
νοδος πραγματοποιείται υπό τη σκιά της 
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Δεν 
θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο αν η 

Ρωσία είχε επιλέξει να κάνει το αυτονόη-
το, να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο», επεσή-
μανε χαρακτηριστικά.
«Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου είναι 
ο σκληρός πυρήνας της προβλεψιμότητας 
στις διεθνείς σχέσεις. Είναι ο ακρογωνι-
αίος λίθος του διεθνούς μας συστήματος. 
Και μόνο ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου 
μπορεί να μας καθοδηγήσει προκειμένου 
να βγούμε από την παρούσα κρίση ασφα-
λείας».
«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη 

μη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου. Αυτό εί-
ναι ένα θέμα καίριας σημασίας», τόνισε ο 
υπουργός Εξωτερικών.
«Η εθνική κυριαρχία, η εδαφική ακεραιό-
τητα, η αποχή από τη χρήση ή την απειλή 
χρήσης βίας είναι οι θεμελιώδεις αρχές 
και είναι αδιαπραγμάτευτες», ανέφερε και 
πρόσθεσε πως οι αρχές αυτές «δεν εξαρτώ-
νται από τις ξεχωριστές αξίες ή το ιστορι-
κό υπόβαθρο που μπορεί να έχει μια χώρα 
ή από το αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες».
«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει δε-

σμευτεί για την προώθηση ενός σταθερού 
και ασφαλούς περιβάλλοντος σύμφωνα 
με το Διεθνές Δίκαιο», υπογράμμισε. «Λύ-
σεις μπορούν να βρεθούν μέσα από ένα 
διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και ο ΟΑΣΕ 
έχει ρόλο να παίξει».

«Η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται πλήρως με 
τις θέσεις της ΕΕ, όπως αυτές εκφράζονται 
στη δήλωσή της», σημείωσε ο κ. Δένδιας 
και κατέληξε λέγοντας πως η χώρα θα συ-
νεχίσει να παρέχει την πλήρη υποστήριξή 
της στην τρέχουσα και στην επερχόμενη 
προεδρία της Βόρειας Μακεδονίας σε αυτό 
το δύσκολο έργο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Δένδιας: Ο αναθεωρητισμός επιχειρεί να βρει 
έδαφος πάνω σε κινούμενη άμμο

Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ 
Τζορτζ Τσούνη είχε ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Δένδιας, νωρίτερα σήμε-
ρα στο υπουργείο Εξωτερικών.
Είχαν μια «εποικοδομητική συζήτηση 
για τις τρέχουσες περιφερειακές και 
διεθνείς εξελίξεις», όπως ανέφερε το 
υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή 
του στο twitter.
«Είχαμε μια υπέροχη συνάντηση με 
το κ. Δένδια για να συζητήσουμε την 
πρόοδο στη σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας και 

τους κοινούς μας στόχους για την 
προώθηση της ευημερίας και της στα-
θερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια, την 
Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυ-
τής», ανέφερε από την πλευρά του σε 
ανάρτησή του στο twitter ο Αμερικα-
νός πρέσβης.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ιδι-
αιτέρως την Ελλάδα ως βασικό εταίρο 
και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνάντηση Δένδια- Τσούνη: «Οι ΗΠΑ εκτιμούν ιδιαιτέρως την Ελλάδα 
ως βασικό εταίρο και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ»
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι 
είναι "έτοιμος" να συνομιλήσει 
με τον Ρώσο ομόλογο του Βλα-
ντίμιρ Πούτιν, εάν ο τελευταίος 
"αναζητεί έναν τρόπο για να 
βάλει τέλος στον πόλεμο" στην 
Ουκρανία.
"Είμαι έτοιμος να μιλήσω με 
τον Πούτιν εάν αναζητεί έναν 
τρόπο για να βάλει τέλος στον 
πόλεμο. Δεν το έχει κάνει ακό-
μη", είπε ο Τζο Μπάιντεν κατά 

τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης 
Τύπου που παραχώρησε με τον Εμα-
νουέλ Μακρόν.
Ο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι 
οποιαδήποτε συζήτηση με τον Ρώσο 
πρόεδρο θα γίνει "κατόπιν διαβού-
λευσης με τους Γάλλους φίλους μας 
και το ΝΑΤΟ".
"Θα παραμείνουμε ενωμένοι για να 
αντιταχθούμε στην αγριότητα της 
Ρωσίας στην Ουκρανία", δήλωσε 
επίσης ο 80χρονος πρόεδρος των 
ΗΠΑ, καθώς η σύγκρουση εισέρχε-

ται στον 10ο μήνα της και κυρίως σε μια 
σκληρή χειμερινή περίοδο.
Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε από την πλευ-
ρά του ότι "δεν θα προέτρεπε ποτέ τους 
Ουκρανούς να δεχθούν έναν συμβιβασμό 
που θα ήταν απαράδεκτος για αυτούς" σε 
σχέση με τη ρωσική επίθεση, γιατί αυτό 
δεν θα μπορούσε να επιτρέψει την οικοδό-
μηση "διαρκούς ειρήνης".
Ο Μακρόν ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες για τη βοήθεια που παρέχουν στο 
Κίεβο και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε 
"εγκατάλειψη" της Ουκρανίας θα έθετε σε 
κίνδυνο, κατά τη γνώμη του, την "παγκό-
σμια σταθερότητα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και 
της Γαλλίας δεσμεύτηκαν σήμερα να "συντο-
νίσουν" την απάντηση των χωρών τους στις 
"προκλήσεις που θέτει η Κίνα", κυρίως στο 
θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συ-
νεργαστούν επίσης "με την Κίνα σε σημαντι-
κά παγκόσμια θέματα, όπως η κλιματική αλ-
λαγή", αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση 
που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της επίσημης 
επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στην Ουά-
σινγκτον.
Όσον αφορά το Ιράν, ο Τζο Μπάιντεν και ο 
Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασαν τον "σεβασμό" 
τους για τους Ιρανούς που "διαδηλώνουν με 
σθένος" υπέρ των "θεμελιωδών ελευθεριών 
τους", αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.
Οι δύο πρόεδροι χαιρετίζουν "τις γυναίκες 
και τους νέους" που διαμαρτύρονται για 
την καταπάτηση των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τους, "για τα οποία το Ιράν έχει 
δεσμευτεί ενυπόγραφα και τα οποία παραβι-
άζει", σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Όσον αφορά την πράσινη ενέργεια, οι δύο 
πρόεδροι δεσμεύτηκαν οι χώρες τους να 

προχωρήσουν σε μια "αμοιβαία επωφελή" 
οικολογική μετάβαση.
Οι δύο πρόεδροι εξέφρασαν την επιθυμία 
τους "να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ 
των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την καθαρή ενέργεια και το 
κλίμα", σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν.
Μπάιντεν και Μακρόν δεσμεύτηκαν να εργα-
στούν για να "συγχρονίσουν" τις προσεγγί-

σεις τους στον τομέα των επενδύσεων στην 
πράσινη ενέργεια, μετά τις τριβές για τη βιο-
μηχανική πολιτική των ΗΠΑ.
"Συμφωνήσαμε να συζητήσουμε πρακτικούς 
τρόπους για να συγχρονίσουμε τις προσεγγί-
σεις μας για την ενίσχυση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, της παραγωγής και της καινοτο-
μίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού", 
δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια 

κοινής συνέντευξης Τύπου.
"Αποφασίσαμε από κοινού να συγχρονίσου-
με τις προσεγγίσεις μας και τις ατζέντες μας 
για τις επενδύσεις σε κρίσιμης σημασίας 
αναδυόμενες βιομηχανίες όπως οι ημιαγω-
γοί, το υδρογόνο, οι μπαταρίες", διευκρίνισε 
ο Εμανουέλ Μακρόν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύ-
τηκε ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι "εις βάρος 
της Ευρώπης".
Η παρεμπόδιση των ευρωπαϊκών επιχειρή-
σεων "δεν ήταν η πρόθεση" πίσω από τον 
νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού των 
Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά μάλλον μια 
ακούσια συνέπεια, δήλωσε ο Γάλλος ομόλο-
γός του Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια 
της κοινής συνέντευξης Τύπου.
Η Ευρώπη πρέπει "να προχωρήσει πιο γρή-
γορα και πιο δυνατά" για να έχει "την ίδια φι-
λοδοξία" όσον αφορά τη βιομηχανία σε σχέ-
ση με την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Μακρόν. 
"Θέλουμε να πετύχουμε μαζί, όχι ο ένας ενα-
ντίον του άλλου", τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μπάιντεν «έτοιμος» να συνομιλήσει με τον Πούτιν εάν 
«αναζητεί τρόπο για να τελειώσει ο πόλεμος»

Μπάιντεν και Μακρόν δεσμεύτηκαν να συντονίσουν την απάντηση των 
χωρών τους στις "προκλήσεις" της Κίνας

Διεθνή

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μα-
κρόν, στη δεύτερη επίσημη επίσκεψή 
του στην Ουάσιγκτον, προειδοποίησε 
χθες Τετάρτη τις ΗΠΑ ότι το πρόγραμ-
μά τους το οποίο προβλέπει δημόσιες 
επενδύσεις και ενισχύσεις ύψους 430 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να βο-
ηθηθούν οι επιχειρήσεις τους και για 
να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός, δη-
μιουργεί κίνδυνο να διχαστεί η Δύση.
Κατά τη διάρκεια ομιλίας που απηύ-
θυνε σε μέλη της γαλλικής κοινότητας 
στη χώρα, στην πρεσβεία της χώρας 
του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο 
κ. Μακρόν προειδοποίησε ακόμη ενα-
ντίον του «κινδύνου» η Ευρώπη και 
η Γαλλία να μετατραπούν σε «κάποιο 
είδος μεταβλητής προσαρμογής» της αντι-
παλότητας των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο 
μεγαλύτερων δυνάμεων στον κόσμο.
Την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψής 
του στην Ουάσιγκτον, ο κ. Μακρόν προτίμη-
σε να εκφραστεί «χωρίς περιστροφές».
Ο γάλλος πρόεδρος ανέφερε στους συμπα-
τριώτες του στην πρεσβεία πως «είπα με 
πολλή ειλικρίνεια, πολύ φιλικά (σε αμερικα-
νούς αιρετούς) (...) ότι αυτό που συνέβη τους 

τελευταίους μήνες αποτελεί πρόκληση για 
μας, διότι αρχίζει να μετατοπίζεται σε ενερ-
γειακά ζητήματα και το κόστος του πολέμου 
(στην Ουκρανία) δεν είναι το ίδιο στην Ευ-
ρώπη και στις ΗΠΑ».
«Όμως, πάνω απ’ όλα, οι επιλογές που 
έγιναν, τους στόχους των οποίων συμμε-
ρίζομαι, ιδιαίτερα ο νόμος για τη μείωση 
του πληθωρισμού (σ.σ. Inflation Reduction 
Act, IRA, πρόγραμμα κοινωνικών και περι-
βαλλοντικών επενδύσεων υπέρ αμερικα-

νικών εταιρειών), είναι επιλογές που 
θα προκαλέσουν κατακερματισμό στη 
Δύση», πρόσθεσε.
Ο νόμος αυτός, κατά τον κ. Μακρόν, 
δημιουργεί τόσο μεγάλες διαφορές 
ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη 
που πολλοί σε ευρωπαϊκές εταιρείες 
απλούστατα «θα πουν πως ‘θα κάνου-
με περισσότερες επενδύσεις στην άλλη 
πλευρά του (Ατλαντικού) Ωκεανού’».
Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με 
αμερικανούς κοινοβουλευτικούς, τό-
νισε πως τα μέτρα που προώθησε η 
κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν για να 
τονωθεί η αμερικανική βιομηχανία εί-
ναι «υπερβολικά επιθετικά» και ζήτη-
σε να υπάρξει καλύτερος οικονομικός 

συντονισμός στις δυο πλευρές του Ατλα-
ντικού.
«Αυτές οι επιλογές δεν θα μπορέσουν να 
φέρουν αποτέλεσμα παρά μόνο αν υπάρχει 
συντονισμός ανάμεσά μας, αν αποφασίζου-
με μαζί, αν συγχρονιστούμε ξανά», έκρινε ο 
κ. Μακρόν.
Ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού, με 
άξονες το κλίμα και τις κοινωνικές δαπάνες, 
προβλέπει επενδύσεις 430 δισεκ. δολαρίων 

και πλέον, ανάμεσά τους επενδύσεις 370 δι-
σεκ. δολαρίων για να μειωθούν οι εκπομπές 
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου κατά 40% ως το 2030, τη με-
γαλύτερη προσπάθεια που έχει καταβληθεί 
ποτέ από τις ΗΠΑ στο πεδίο αυτό.
Την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψής 
του, για τον εορτασμό της γαλλοαμερικανι-
κής φιλίας, ο πρόεδρος Μακρόν σημείωσε 
πως πρέπει να «προσπαθήσουμε μαζί να 
ανέλθουμε στο ύψος της κοινής μας ιστο-
ρίας», ώστε η συμμαχία των δυο χωρών να 
παραμείνει «πιο δυνατή από όλα».
Όμως προειδοποίησε πως «ο κίνδυνος είναι 
μπροστά στις προκλήσεις της εποχής, οι 
ΗΠΑ να κοιτάξουν πρώτα απ’ όλα τις ΗΠΑ, 
κάτι φυσιολογικό (...), κατόπιν την αντιπα-
λότητα με την Κίνα, και, κατά κάποιον τρό-
πο, η Ευρώπη και η Γαλλία να γίνουν κάποιο 
είδος μεταβλητής προσαρμογής» ανάμεσα 
στις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου.
Ο κ. Μακρόν, 44 ετών, και ο κ. Μπάιντεν, 80, 
θα έχουν σήμερα συνομιλίες και κατόπιν θα 
παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου 
στις 11:45 (τοπική ώρα· 18:45 ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μακρόν προειδοποίησε από τις ΗΠΑ, ότι οι τεράστιες δημόσιες ενισχύσεις 
στις αμερικανικές επιχειρήσεις μπορεί να διχάσουν τη Δύση
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Σχεδόν το μισό δίκτυο ηλεκτροδότη-
σης της Ουκρανίας παρέμενε σήμερα 
εκτός λειτουργίας, μια εβδομάδα μετά 
τους πιο πρόσφατους βομβαρδισμούς 
των ρωσικών δυνάμεων στις ενεργεια-
κές υποδομές της χώρας, ανακοίνωσε 
η ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης DTEK, 
υπογραμμίζοντας ότι τεχνικοί κατα-
βάλλουν προσπάθειες "νυχθημερόν" 
για να το επισκευάσουν.
"Η Ρωσία κατέστρεψε το 40% του ου-
κρανικού ενεργειακού συστήματος με 
τρομοκρατικές επιθέσεις με πυραύ-
λους. Δεκάδες εργαζόμενοι στον τομέα 
της ενέργειας σκοτώθηκαν και τραυμα-
τίστηκαν", σημειώνει η DTEK σε ανα-
κοίνωσή της, την οποία ανήρτησε στο 
Telegram.
Έπειτα από ταπεινωτικές στρατιωτικές 
ήττες στο πεδίο, η Ρωσία άρχισε τον 
Οκτώβριο να στοχοθετεί ουκρανικές 
ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκαλώ-

ντας σοβαρές ζημιές και σοβαρές ελ-
λείψεις ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες 
έχουν καθημερινά αντίκτυπο σε εκα-
τομμύρια Ουκρανούς.
Στις 24 Νοεμβρίου, τα πιο πρόσφατα μα-
ζικά πυραυλικά πλήγματα στις εγκατα-
στάσεις αυτές άφησαν στο σκοτάδι και το 
κρύο ολόκληρες περιφέρειες, συμπερι-
λαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίεβο.
Νέα ρωσικά πλήγματα δημιουργούν 
τον κίνδυνο να επιδεινώσουν σημαντι-
κά την ενεργειακή κατάσταση και να 
προκαλέσουν νέα προσφυγική κρίση 
στην καρδιά του χειμώνα.
"Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί κάνουν 
ό,τι είναι δυνατό για να σταθεροποιη-
θεί η κατάσταση όσον αφορά τον ενερ-
γειακό εφοδιασμό", σημείωσε η DTEK, 
προσθέτοντας ότι οι ομάδες τεχνικών 
που έχει εργάζονται "νυχθημερόν" για 
να επισκευάσουν γρήγορα τις βλάβες 
στις υποδομές.

Η ιδιωτική εταιρεία υπογράμμισε επί-
σης ότι "κάνει τα πάντα για να υπάρ-
χει ηλεκτρικό ρεύμα σε κάθε σπίτι του 
Κιέβου τουλάχιστον μία ή δύο φορές" 
ημερησίως.
Για να έχουν φως ή θέρμανση στη διάρ-
κεια των πολλών ωρών ημερησίως που 
δεν έχουν ρεύμα, οι Ουκρανοί αναγκά-
ζονται να καταφεύγουν σε εναλλακτι-
κές λύσεις, χρησιμοποιώντας κυρίως 
κεριά ή ακόμη γεννήτριες, πράγμα που 
έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση με-
ρικές φορές μοιραίων πυρκαγιών.
Χθες, Τετάρτη, οι ουκρανικές υπηρεσί-
ες πρώτων βοηθειών ανακοίνωσαν ότι 
την προηγούμενη ημέρα κατέγραψαν 
9 θανάτους και 8 τραυματισμούς από 
πυρκαγιές σε σπίτια.

Αντιαεροπορικός συναγερμός σε ολό-
κληρη την Ουκρανία
Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συ-

ναγερμού ήχησαν σε ολόκληρη την 
Ουκρανία, πλην της Κριμαίας, έπειτα 
από τις προειδοποιήσεις ουκρανών 
αξιωματούχων ότι η Ρωσία ετοιμάζει 
νέο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και 
drones.
«Ολικός αντιαεροπορικός συναγερ-
μός ήχησε στην Ουκρανία. Κατευθυν-
θείτε προς τα καταφύγια», έγραψε 
στο Telegram η ουκρανική συνοριακή 
υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
σήμερα τη δημιουργία έξι νέων κόμβων 
κατά της παραπληροφόρησης, καλύ-
πτοντας πλέον όλες τις χώρες της ΕΕ. 
Οι νέοι κόμβοι θα τεθούν σε λειτουρ-
γία από τις αρχές του 2023 και θα συ-
μπληρώσουν τους υφιστάμενους οκτώ 
κόμβους που λειτουργούν ήδη από 
το 2021. Ο ένας από τους νέους κόμ-
βους, το Μεσογειακό Παρατηρητήριο 
MedDMO (Mediterranean Digital Media 

Observatory), θα καλύπτει την Ελλάδα, 
την Κύπρο και τη Μάλτα.

Οι νέοι κόμβοι θα αποτελέσουν μέρος 
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψη-
φιακών Μέσων Ενημέρωσης (EDMO), 
της ανεξάρτητης πλατφόρμας για ελε-
γκτές γεγονότων, ακαδημαϊκούς ερευ-
νητές και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη. Θα συμβάλουν στη δημιουργία 
μιας διεπιστημονικής κοινότητας, ώστε 

να συγκροτηθεί ένα δίκτυο ικανό να 
εντοπίζει και να αναλύει εκστρατείες 
παραπληροφόρησης, να διοργανώνει 
δραστηριότητες γραμματισμού στα 
μέσα επικοινωνίας σε εθνικό ή πολυε-
θνικό επίπεδο και άλλες δραστηριότη-
τες που στηρίζουν την καταπολέμηση 
της παραπληροφόρησης.

Οι έξι προτάσεις που επιλέχθηκαν από 
ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμό-

νων, θα λάβουν χρηματοδότηση από 
την ΕΕ περίπου 8 εκατ. ευρώ συνολικά 
μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευ-
ρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 40% του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης 
παραμένει εκτός λειτουργίας λόγω των βομβαρδισμών - 
Αντιαεροπορικός συναγερμός σε ολόκληρη την Ουκρανία

Έξι νέοι ευρωπαϊκοί κόμβοι κατά της 
παραπληροφόρησης - Ο ένας στην Ελλάδα

Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα τους 
όρους που έθεσε για τη διεξαγωγή δι-
απραγματεύσεων με τον Ρώσο ομόλο-
γό του Βλαντίμιρ Πούτιν ο Αμερικανός 
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος χθες 
Πέμπτη δήλωσε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν 
εφικτό μόνο αφότου η Μόσχα αποσύρει 
τα στρατεύματά της από την Ουκρανία.
“ Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι διαπραγ-
ματεύσεις θα ήταν εφικτές μόνο αφού 
ο Πούτιν αποχωρήσει από την Ουκρα-
νία”, κάτι που η Μόσχα “ προφανέστα-
τα” απορρίπτει, δήλωσε ο Ντμίτρι Πε-
σκόφ εκπρόσωπος του Κρελμίνου.
“ Η στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζε-
ται”, πρόσθεσε.
Ωστόσο ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι: “ ο 
πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδί-
ας ήταν πάντα, είναι και παραμένει 
ανοικτός στις διαπραγματεύσεις 
προκειμένου να διασφαλίσει τα συμ-
φέροντά μας”.
“ Ο προτιμητέος τρόπος να πετύχουμε 
τα συμφέροντά μας είναι μέσω ειρηνι-
κών, διπλωματικών μέσων”, σημείωσε 
ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. “ Ο Πού-
τιν ήταν, είναι και παραμένει ανοικτός 

στις επαφές και τις διαπραγματεύ-
σεις”, κατέληξε.

Πούτιν προς Σολτς: «Οι ρωσικές επι-
θέσεις κατά των ενεργειακών υποδο-
μών της Ουκρανίας είναι αναπόφευ-
κτες και αναγκαίες»
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στον γερ-
μανό καγκελάριο Ολαφ Σολτς ότι η στά-
ση υποστήριξης της Γερμανίας και της 
Δύσης απέναντι την Ουκρανία είναι 
«καταστροφική» και κάλεσε το Βερολί-
νο «να ξανασκεφτεί την θέση του», κατά 
την διάρκεια της πρώτης από τα μέσα 
Σεπτεμβρίου τηλεφωνικής τους επικοι-
νωνίας, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
Ο Πούτιν είπε στον Σολτς ότι οι ρωσικές 
επιθέσεις κατά των ενεργειακών υπο-
δομών της Ουκρανίας είναι «αναπό-
φευκτες και αναγκαίες» απέναντι στις 
«προκλητικές επιθέσεις του Κιέβου», 
ενώ, σχετικά με το σαμποτάζ στους 
αγωγούς Nord Stream στην Βαλτική δή-
λωσε ότι «χρειάζεται ανεξάρτητη έρευ-
να» για τις «τρομοκρατικές επιθέσεις», 
στην οποία θα πρέπει «να επιτραπεί 
στην Μόσχα να συμμετάσχει».

Ο Ολαφ Σολτς ζήτησε από τον Βλαντί-
μιρ Πούτιν την αποχώρηση των ρωσι-
κών δυνάμεων
Ο καγκελάριος της Γερμανίας Ολαφ 
Σολτς ζήτησε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν 
την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμε-
ων για να επιτραπεί μία «διπλωματική 
λύση» στην Ουκρανία κατά την τηλε-
φωνική του επικοινωνία με τον επικε-
φαλής του Κρεμλίνου, ανακοίνωσε εκ-
πρόσωπος της καγκελαρίας.
Ο γερμανός καγκελάριος καταδίκα-
σε τις ρωσικές επιθέσεις κατά των μη 

στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρα-
νία κατά την διάρκεια της σημερινής 
τηλεφωνικής επικοινωνίας, της πρώτης 
από τα μέσα Σεπτεμβρίου, διάρκεια 
μίας ώρας.
Οι δύο άνδρες συζήτησαν την παγκό-
σμια επισιτιστική κατάσταση, η οποία 
παραμένει υπό πίεσιν λόγω του πολέ-
μου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον 
εκπρόσωπο της καγκελαρίας.
Σολτς και Πούτιν συμφώνησαν «να πα-
ραμείνουν σε επαφή».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Μόσχα απέρριψε τους όρους του Μπάιντεν για συνομιλίες
με Πούτιν - Επιμένει στο βομβαρδισμό ενεργειακών υποδομών
της Ουκρανίας ο Ρώσος πρόεδρος



6 Διεθνή

Ξεχείλισε η οργή στην Κίνα με διαδηλώσεις κατά 
των περιοριστικών μέτρων της Covid. Η αστυνομία 
έχει κατακλύσει τους δρόμους, σε μια προσπάθεια 
να καταπνίξει τις αντιδράσεις. Εκατοντάδες είναι οι 
καταγγελίες για ανακρίσεις διαδηλωτών και έρευ-
νες στα τηλέφωνά τους. 
Πρωτοφανείς διαδηλώσεις και επεισόδια 
στους δρόμους 
Η χώρα είναι ανάστατη μετά τις διαδηλώσεις του 
σαββατοκύριακου, ιδίως στη Σαγκάη και στο Πεκί-
νο, εναντίον των εξαιρετικά αυστηρών περιοριστι-
κών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της 
επιδημίας τρία χρόνια μετά την εκδήλωσή της. Η 
κινεζική αστυνομία ανέπτυξε ισχυρές δυνάμεις και 
στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, για την αποτροπή 
νέων κινητοποιήσεων.
• Κίνα: Η «επανάσταση του Α4» – Η σημασία των 
λευκών χαρτιών που κρατούν οι διαδηλωτές
Πολλοί συγκεντρώθηκαν επίσης έξω από κινεζικές 
πρεσβείες σε μεγάλες πόλεις του κόσμου, όπως το 
Λονδίνο, το Παρίσι και το Τόκιο, και πανεπιστήμια 
στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Αναφορές υποστηρίζουν επίσης ότι η αστυνομία 
σταματούσε ανθρώπους και έψαχνε τα τηλέφωνά 
τους για να ελέγξει αν είχαν εγκαταστήσει εικονικά 

ιδιωτικά δίκτυα (VPN), καθώς και εφαρμογές όπως 
το Telegram και το Twitter, οι οποίες απαγορεύονται 
στην Κίνα.
Μια γυναίκα δήλωσε στο γαλλικό ειδησεογραφικό 
πρακτορείο AFP ότι η ίδια και πέντε φίλοι της που 
συμμετείχαν σε διαμαρτυρία στο Πεκίνο δέχθηκαν 
τηλεφωνήματα από την αστυνομία, ζητώντας πλη-
ροφορίες για το πού βρίσκονταν. Δεν είναι σαφές 
πώς η αστυνομία ανακάλυψε την ταυτότητα των 
διαδηλωτών.
Πώς ξεκίνησε το κύμα οργής 

Οι διαδηλώσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου 
είχαν αυξηθεί μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε 
πολυκατοικία στο Ουρούμτσι, στη δυτική Κίνα, από 
την οποία σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι την Πέμπτη.
Πιστεύεται ότι οι κάτοικοι δεν μπόρεσαν να ξεφύ-
γουν από την πυρκαγιά λόγω των περιορισμών του 
κορονοϊού, αλλά οι τοπικές αρχές το αμφισβήτη-
σαν.
Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους για 
μέρες, απαιτώντας τον τερματισμό των περιοριστι-
κών μέτρων με ορισμένους μάλιστα να απευθύνουν 
σπάνιες εκκλήσεις προς τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ 
να παραιτηθεί.
Τη Δευτέρα (28/11), οι προγραμματισμένες δια-
δηλώσεις στο Πεκίνο δεν πραγματοποιήθηκαν 
αφού οι αστυνομικοί περικύκλωσαν το σημείο 
συγκέντρωσης. Στη Σαγκάη, μεγάλα οδοφράγματα 
στήθηκαν κατά μήκος της κύριας διαδρομής δια-
μαρτυρίας και η αστυνομία προχώρησε σε αρκετές 
συλλήψεις.
Για πρώτη φορά σε έξι ημέρες, μείωση των 
κρουσμάτων κορονοϊού 
Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν σή-
μερα Τρίτη (29/11) μείωση του αριθμού των κρου-
σμάτων του SARS-CoV-2 το τελευταίο 24ωρο, έπειτα 

από πέντε συναπτές ημέρες που έσπαγαν ρεκόρ το 
ένα πίσω από το άλλο, καταγράφοντας 38.645 μο-
λύνσεις από τον νέο κορονοϊό, με τις 3.624 περιπτώ-
σεις να παρουσιάζουν συμπτώματα της COVID-19 
και τα υπόλοιπα 35.021 ασυμπτωματικά, που το 
Πεκίνο μετράει χωριστά.
Χθες Δευτέρα ανακοινώθηκε ρεκόρ 40.347 κρου-
σμάτων, εκ των οποίων 3.822 παρουσίαζαν συ-
μπτώματα.
Δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος εξαιτίας επιπλο-
κών της COVID-19.
Επισήμως, ο απολογισμός των θυμάτων της παν-
δημίας στη γιγαντιαία χώρα της Ασίας με 1,4 δισεκ. 
κατοίκους παρέμεινε αμετάβλητος, στους 5.233 
νεκρούς επί συνόλου 315.248 μολύνσεων με συ-
μπτώματα, σύμφωνα με τους αριθμούς της εθνικής 
επιτροπής υγείας (σ.σ. του υπουργείου Υγείας).
Μιλώντας στην ΕΡΤ και στην εκπομπή «Συνδέσεις» 
το πρωί της Τρίτης (29/11) ο κ. Χρήστος Πετρόπου-
λος, κάτοικος Πεκίνου εδώ και 15 χρόνια και μετα-
φραστής, είπε ότι έχουν καταλαγιάσει τα πράγματα 
και ότι τις προηγούμενες μέρες ο κόσμος ήθελε να 
εκφράσει τον θυμό του και την δυσαρέσκειά του για 
τα αυστηρά μέτρα.
Πηγές: BBC, Reuters

Οι διαδηλώσεις στην Κίνα εναντίον της αυστηρής 
πολιτικής «μηδενικής Covid» διαλύουν το «μύθο» 
περί μιας «αρμονικής κοινωνίας» και αποκαλύ-
πτουν μια βαθιά δυσαρέσκεια έναντι της εξου-
σίας, δήλωσε χθες, Τετάρτη, ένας πρώην ηγέτης 
των φοιτητών κατά τις διαδηλώσεις στην πλατεία 
Τιενανμέν.
«Στη διάρκεια των 30 τελευταίων ετών, υπήρξε 
ένας μύθος, σύμφωνα με τον οποίο η νέα γενιά 
ή η μεσαία τάξη είναι αληθινά ικανοποιημένες 
από την κυβέρνηση, όμως αυτές οι διαδηλώ-
σεις μας δείχνουν την αλήθεια», δήλωσε ο Ου-
άνγκ Νταν, ο οποίος κατέφυγε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες μετά την καταστολή του φιλοδημο-
κρατικού κινήματος της πλατείας Τιενανμέν το 

1989 και ζει έκτοτε εξόριστος.
«Η αλήθεια είναι πως αυτή δεν είναι μια αρμονική 
κοινωνία (...) υπάρχουν ήδη πολλές συγκρούσεις 
ανάμεσα στην κοινωνία και την κυβέρνηση» στην 
Κίνα, πρόσθεσε ο Ουάνγκ στη διάρκεια συνέντευ-
ξης Τύπου στο Τόκιο.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι ταραχές θα συνεχιστούν 
και πως μπορεί να σηματοδοτήσουν μια νέα «εποχή 
διαμαρτυρίας».
Ο θυμός που έχει προκληθεί από την κινεζική πολι-
τική της «μηδενικής Covid», η οποία σημαίνει επα-
ναλαμβανόμενα λοκντάουν, σχεδόν καθημερινά 
τεστ PCR και καραντίνες, ακόμη και για πρόσωπα 
που δεν έχουν μολυνθεί, έχει προκαλέσει από το 
περασμένο σαββατοκύριακο διαδηλώσεις σε μεγά-

λες πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων το Πεκίνο, 
η Σαγκάη, η Γκουανγκτζόου και η Ουχάν.
Όμως οι διαδηλωτές ζητούν επίσης ευρύτερες πο-
λιτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ μερικοί κάλεσαν μάλι-
στα τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να παραιτηθεί.
«Το πρώτο συναίσθημά μου, όταν είδα τις απίστευ-
τες διαδηλώσεις σε όλη την Κίνα, ήταν ότι επέστρε-
ψε έπειτα από 33 χρόνια το πνεύμα του 1989», δή-
λωσε ο Ουάνγκ.
«Τα βίντεο που εικονίζουν κινέζους φοιτητές να 
φωνάζουν το σύνθημα 'ελευθερία ή θάνατος' μου 
έφερε δάκρυα και με έκανε να ελπίσω», πρόσθεσε.
Ο Ουάνγκ Νταν ήταν 20χρονος φοιτητής στη διάρ-
κεια του κινήματος της Τιενανμέν που τελείωσε με 
την αποστολή αρμάτων μάχης και κυβερνητικών 

στρατευμάτων για να συντρίψουν τους ειρηνικούς 
διαδηλωτές.
Η κινεζική κυβέρνηση τον περιέλαβε στον κατάλο-
γο των περισσότερο καταζητούμενων προσώπων 
και φυλακίσθηκε πριν εξοριστεί στις Ηνωμένες 
Πολιτείες.
Οι διαμαρτυρίες είναι ένα «σκληρό πλήγμα» στη 
φήμη του Σι Τζινπίνγκ, μερικές εβδομάδες μετά 
την έναρξη της τρίτης θητείας του, δήλωσε ακόμη 
ο Ουάνγκ.
«Γι' αυτό πιστεύω πως ίσως, σε τελική ανάλυση, να 
αποφασίσει να προχωρήσει σε καταστολή, επειδή 
δεν μπορεί να επιτρέψει να χάσει το γόητρό του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κίνα: Τηλεφωνικές ανακρίσεις και online έρευνες για να «πιάσουν»
τους διαδηλωτές

Πρώην ηγέτης των φοιτητικών διαδηλώσεων στην Τιενανμέν: Ο θυμός που 
επικρατεί στην Κίνα διαλύει το «μύθο» της «αρμονικής κοινωνίας»

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν χάσει 
τη ζωή τους στο Ιράν, σύμφωνα με στρατηγό 
των Φρουρών της Επανάστασης, από τότε που 
ξέσπασε το κύμα αμφισβήτησης που πυρο-
δοτήθηκε από τον θάνατο της νεαρής Ιρανής 
κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί στις 16 Σε-
πτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την σύλληψή της 
στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών για πα-
ραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδι-
κα για τις γυναίκες, επειδή δεν φορούσε σωστά 
την μαντίλα της.
"Όλος ο κόσμος στη χώρα επηρεάστηκε από τον 

θάνατο αυτής της κυρίας. Δεν έχω τα τελευταία 
στατιστικά στοιχεία, όμως πιστεύω ότι είχαμε 
ίσως πάνω από 300 μάρτυρες και ανθρώπους που 
σκοτώθηκαν από τα καλύτερα παιδιά αυτής της 
χώρας μετά το περιστατικό αυτό", δήλωσε αναφε-
ρόμενος στις δυνάμεις της τάξης και στους διαδη-
λωτές ο στρατηγός Αμιραλί Χατζιζαντέχ, διοικη-
τής της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών 
της Επανάστασης, που είναι ο ιδεολογικός στρα-
τός του Ιράν, σε βίντεό του που μεταδόθηκε δια-
δικτυακά από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
Σε αυτόν τον απολογισμό βρίσκονται δεκάδες 

μέλη των δυνάμεων της τάξης που σκοτώθηκαν 
σε συγκρούσεις με τους διαδηλωτές ή δολοφο-
νήθηκαν, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.
Ο απολογισμός αυτός προσεγγίζει αυτόν που 
δημοσιοποίησε η μη κυβερνητική οργάνωση 
Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν (IHR), που έχει 
την έδρα της στη Νορβηγία, σύμφωνα με την 
οποία, τουλάχιστον 416 άνθρωποι "σκοτώθηκαν 
στην καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν".
Σύμφωνα με την οργάνωση, ο αριθμός αυτός πε-
ριλαμβάνει αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στις 
διαδηλώσεις για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί και 
αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στις βιαιότητες 
στο Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, επαρχία στο νοτιο-
ανατολικό Ιράν.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσότεροι από 300 νεκροί από τότε που άρχισαν
οι διαδηλώσεις στο Ιράν

Η δυσφορία και η οργή ξεχειλίζουν στην Κίνα, με την 
πολιτική της μηδενικής ανοχής κατά του κορονοϊού 
που ακολουθεί ο Σι Τζινπίνγκ, με αποτέλεσμα να συ-
νεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις 
της χώρας. Οι πολίτες άλλωστε έχουν υποστεί τους 
αυστηρότερους περιορισμούς στον κόσμο για τον 
κορονοϊό.
Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές και συ-
νέλαβε πολλά άτομα, τα περισσότερα φοιτητές. Ανά-
μεσα τους ήταν κι ένας διαπιστευμένος δημοσιογρά-
φος του BBC. Το πλήθος αντέδρασε και ζήτησε από 
τους αστυνομικούς να τον αφήσουν. Εκείνοι όμως 
του πέρασαν χειροπέδες και τον άφησαν λίγες ώρες 
αργότερα.
Έλληνας μεταφραστής που ζει εδώ και 15 χρόνια 
στο Πεκίνο, μίλησε στην εκπομπή “Συνδέσεις” για τα 

αυστηρά μέτρα που εφαρμόζουν οι Αρχές. “Τα μέτρα 
είναι πάρα πολύ αυστηρά, σε βαθμό κακουργήματος 
μπορώ να πω. Βέβαια αυτό εξαρτάται, υπήρχε ένα 
θέμα βασικά λόγω του τοπικού lockdown που διαρ-
κεί πάνω από 100 ημέρες” δήλωσε ο Χρήστος Πετρό-
πουλος.
Ίδια εικόνα και στους δρόμους του Πεκίνου. Εκα-
τοντάδες διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα για σε-
βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κρατούσαν 
λευκά χαρτιά σε μία συμβολική διαμαρτυρία κατά 
της λογοκρισίας. Με αυτά έκρυβαν το πρόσωπο τους 
την ώρα που έκαναν δηλώσεις στις κάμερες.
“Ζητούμε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, θέλουμε 
την ελευθερία μας. Θέλουμε να απελευθερώσουμε 
τη χώρα μας από αυτούς τους άδικους, παράλογους 
κανονισμούς” δήλωσε διαδηλώτρια. “Διαδηλώνω 

για το σπίτι μου, την πατρίδα μου, τους δικούς μου 
ανθρώπους” τόνισε μία άλλη.
Έντονη διαμαρτυρία σημειώθηκε και στην Ουχάν, 
εκεί όπου εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊ-
ού πριν από περίπου τρία χρόνια.
Οι αρχές της Σαγκάης στήνουν οδοφράγματα στους 
δρόμους και η αστυνομική παρουσία είναι ιδιαίτερα 
έντονη. Κι όλα αυτά, για να εμποδίσουν πιθανές νέες 
συγκεντρώσεις ή να κρύψουν τις διαμαρτυρίες, σύμ-
φωνα με το γαλλικό πρακτορείο.
Πλήθος κόσμου συγκρεντρώθηκε στην κινεζική πρε-
σβεία του Λονδίνου για να εκφράσει την συμπαρά-
στασή του στον κινεζικό λαό. Ζητούν με συνθήματα 
την παραίτηση του πρόεδρου Σι.
Η Κίνα καταγράφει 40.000 εγχώρια κρούσματα, ση-
μειώνοντας ρεκόρ στη χώρα, που όμως θεωρείται μι-

κρός αριθμός σε σύγκριση με άλλες χώρες του πλα-
νήτη. Επισήμως, ο απολογισμός των θυμάτων της 
πανδημίας στη γιγαντιαία χώρα της Ασίας παρέμεινε 
στους 5.233 νεκρούς επί συνόλου 311.624 μολύνσε-
ων με συμπτώματα, κατά τους αριθμούς της εθνικής 
επιτροπής υγείας (σ.σ. του υπουργείου Υγείας).
Πηγή: ertnews.gr

Κίνα: Επεισόδια στις διαδηλώσεις για τα lockdown – 
Συγκρούσεις και συλλήψεις
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Ποσό ύψους 367.067.027,54 ευρώ για την 
έκτακτη εισφορά ύψους 90%, με βάση την 
αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους, 
στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για 
την περίοδο Οκτωβρίου 2021- Ιουνίου 2022, 
βεβαιώθηκε χθες από τη ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών. 
Το ποσό αυτό, όπως δήλωσε ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, είναι κατα-
βλητέο έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022.
Σύμφωνα με τον υπουργό, τις αμέσως επό-
μενες ημέρες βεβαιώνονται και τα υπολει-
πόμενα ποσά από τις υπόλοιπες ΔΟΥ, ύψους 

6.478.194,19 ευρώ. Έτσι, το συνολικό ύψος 
της έκτακτης εισφοράς της εν λόγω περιόδου 
ανέρχεται σε 373.545.221,73 ευρώ.
Επιπλέον, επισημαίνει ο κ. Σταϊκούρας, από 
τον Ιούλιο 2022 έως και το τέλος Νοεμβρίου 
2022, έχει εισπραχθεί μέσω του μηχανισμού 
παρακράτησης των υπερβαλλόντων εσόδων 
στο χρηματιστήριο ενέργειας, ποσό ύψους 
2.568.412.721,83 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 
ύψους 979.692.524,78 ευρώ αφορά σε πα-
ρακράτηση κερδών από τεχνολογίες φυσι-
κού αερίου, λιγνίτη και υδροηλεκτρικού και 

ποσό ύψους 1.588.720.197,05 ευρώ από Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Με βάση 
τα ανωτέρω και εξαιρώντας τις ΑΠΕ, έχουν 
παρακρατηθεί κέρδη συνολικού ύψους 
1.353.237.746,51 ευρώ από τις εταιρίες πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Στη δήλωσή του, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει, 
επίσης, ότι «η Ελλάδα εμφανίζεται, με βάση 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλυση 
του Αμερικανικού οργανισμού taxfoundation 
και στοιχεία του ινστιτούτου Bruegel, ως μία 
από τις πρώτες χώρες των 27 κρατών- μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επιβάλει 
εισφορά ή/και παρακράτηση στα υπερβάλ-
λοντα κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής 
ενέργειας, και μάλιστα με τον μεγαλύτερο 
συντελεστή. Και τα ποσά αυτά επιστρέφουν 
στους πολίτες μέσω των μέτρων στήριξης 
που υλοποιεί η κυβέρνηση, με κοινωνικά δί-
καιο τρόπο».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ενεργειακή κρίση κλιμακώνεται εκ νέου, κα-
θώς το φυσικό αέριο που είχε υποχωρήσει κο-
ντά στα 105 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δοκιμάζει 
και πάλι τα επίπεδα των 140 ευρώ καταγράφο-
ντας άνοδο 17% μέσα στον τελευταίο μήνα.
Στα ύψη συμπαρασύρεται και το ηλεκτρικό ρεύ-
μα με την τιμή του να φτάνει και πάλι κοντά στα 

400 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο ελληνικό χρη-
ματιστήριο ενέργειας.
Βασική αιτία για την αναζωπύρωση της ενερ-
γειακής κρίσης είναι η αυξημένη ζήτηση με 
την έναρξη του χειμώνα, καθώς λόγω της μει-
ωμένης παραγωγής ρεύματος από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, η αγορά είναι περισσότερο 
εκτεθειμένη στα παιχνίδια κερδοσκοπίας στο 
ολλανδικό χρηματιστήριο φυσικού αερίου.

Δ. Καρδοματέας: Δεν δικαιολογούνται τέ-
τοιες αποκλίσεις – Στο χρηματιστήριο η 
τρίχα γίνεται τριχιά
«Όταν ο καιρός κρυώνει υπάρχουν ανατιμητι-
κές προσδοκίες στην αγορά που σημαίνει ότι 
πολλοί αγοράζουν φυσικό αέριο για να το ξανα-
πουλήσουν σε υψηλότερες τιμές», εξηγεί ο τέως 
γενικός διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού 
του ΔΕΣΦΑ, Δημήτρης Καρδοματέας.

Στα 92 €/MWh, ο δείκτης Ιαπωνίας – Κορέας εί-
ναι κατά 34% χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό 
(141 €/MWh) ε. Η τιμή του φυσικού αερίου στις 
Ηνωμένες Πολιτείες είναι 7 φορές χαμηλότερη 
(20 €/MWh).

ΕΕ: Σύνοδος στις 13 Δεκεμβρίου για ρεαλι-
στικό πλαφόν
Οι διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές δείχνουν 
ότι η Ευρώπη είναι η πλέον εκτεθειμένη σε 
κινήσεις κερδοσκοπίας,  ενώ το κλίμα επιβα-
ρύνεται από την αδυναμία που επιδεικνύει η 
Ευρώπη να λάβει κοινές αποφάσεις. Στις 13 Δε-
κεμβρίου οι υπουργοί ενέργειας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, θα κληθούν για μία ακόμη φορά να 
αποφασίσουν αν θα επιβάλλουν  πλαφόν στο 
φυσικό αέριο.
Στην εξίσωση έρχεται να προστεθεί και το πε-
τρέλαιο. Σύμφωνα με το Reuters η Ε.Ε. συμφώ-

νησε να επιβάλλει πλαφόν 60 δολάρια το βα-
ρέλι στο ρωσικό πετρέλαιο που διακινείται με 
τάνκερ.
«Το πλαφόν είναι περιορισμένο και δεν αφορά 
ούτε την Κίνα ούτε και την Ινδία. Είναι αμφί-
βολο εάν θα έχει αποτελέσματα», επισημαίνει 
ο ενεργειακός αναλυτής, Μιχάλης Μυριάνθης.
Στην εξίσωση έρχεται να προστεθεί και το πε-
τρέλαιο. Σύμφωνα με το Reuters η Ε.Ε. συμφώ-
νησε να επιβάλλει πλαφόν 60 δολάρια το βα-
ρέλι στο ρωσικό πετρέλαιο που διακινείται με 
τάνκερ.
Κρίσιμη θα είναι και η επόμενη συνεδρίαση του 
οργανισμού πετρελαιοπαραγωγών OPEC, στις 
4 Δεκεμβρίου, καθώς αναμένεται να συζητηθεί 
το ενδεχόμενο περεταίρω μείωσης της παρα-
γωγής εξαιτίας και της μείωσης της ζήτησης για 
ενέργεια από την Κίνα.
Πηγή: ertnews.gr

Οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης συμφώνησαν προσωρι-
νά σήμερα στην ανώτατη τιμή πώλησης 
των 60 δολαρίων ανά βαρέλι για το ρω-
σικό πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω 
θαλάσσης, με έναν μηχανισμό προσαρ-
μογής που θα διατηρεί το ανώτατο όριο 
τιμής στο 5% κάτω από την τιμή της αγο-
ράς, δήλωσε ένα διπλωμάτης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης

Η Πολωνία που πίεσε να τεθεί όσο τον 
δυνατόν χαμηλότερο όριο τιμής, πρέ-
πει να αποδεχθεί την συμφωνία έως τις 
18.00 ώρα Ελλάδος, Εν συνεχεία, η συμ-
φωνία θα πρέπει να εγκριθεί απ’ όλες τις 
κυβερνήσεις της ΕΕ σε μια γραπτή διαδι-
κασία έως αύριο Παρασκευή, δήλωσε ο 
διπλωμάτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

373,5 εκατ. ευρώ από την έκτακτη εισφορά
στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Φυσικό αέριο: ‘Ανοδος 17% παρασύρει το ηλεκτρικό ρεύμα – H Ευρώπη σε δίνη 
κερδοσκοπίας

Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
συμφώνησε 
σε πλαφόν 60 
δολαρίων για το 
ρωσικό πετρέλαιο

Να συμβάλει ενεργά το χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα στην στήριξη των πολιτών που πιέζονται 
τα εισοδήματά τους, λόγω του υψηλού πληθω-
ρισμού και της αύξησης του κόστους χρήματος 
εξαιτίας της συσταλτικής νομισματικής πολιτι-
κής, ζήτησε σήμερα μετά την συνάντηση που 
είχε ο υπουργό Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας με τους εκπροσώπους των τραπεζών.
Ο υπουργός σημείωσε μεταξύ των άλλων ότι οι 
προκλήσεις είναι μεγάλες και θα πρέπει και το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα να ακολουθήσει 
την πολιτική της κυβέρνησης που ουσιαστικά 
στηρίζει τα εισοδήματα των πολιτών που πιέ-
ζονται, συμβάλλοντας με τον δικό του τρόπο 
προς αυτή την κατεύθυνση.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το 
υπουργείο κάλεσε τις τράπεζες σε εύλογο χρο-
νικό διάστημα, και το αργότερο μέσα στις επό-
μενες δύο εβδομάδες να καταθέσουν συγκεκρι-
μένες προτάσεις για μία σειρά από ζητήματα 
που έχουν να κάνουν, με την επιτάχυνση των 
ρυθμίσεων, μέσα από τον εξωδικαστικό συμ-
βιβασμό, την στήριξη των ενήμερων δανειολη-
πτών, την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων 
και την επανεξέταση των χρεώσεων στις τραπε-
ζικές εργασίες.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το 
υπουργείο Οικονομικών:

«Σε εντατικοποίηση των επαφών με εκπροσώ-
πους του χρηματοπιστωτικού τομέα έχει προ-
χωρήσει το υπουργείο Οικονομικών. Σκοπός 
είναι να βρεθεί κοινός τόπος στις παρεμβάσεις 
τις οποίες οφείλει να αναλάβει σε αυτή τη δύ-
σκολη συγκυρία το τραπεζικό σύστημα, προ-
κειμένου να συνεισφέρει το σημαντικό μερίδιο 
που του αναλογεί, στην προσπάθεια στήριξης 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και με-
τάβασης προς μια οικονομία πιο δυναμική, πα-
ραγωγική και εξωστρεφή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Οικονομικών κ. 
Χρήστος Σταϊκούρας πραγματοποίησε σήμερα 
νέα συνάντηση με τους επικεφαλής των συστη-
μικών τραπεζών, με εκπροσώπους της Τράπε-
ζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης Τρα-
πεζών, με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Θάνου Πετραλιά, 
της ειδικής γραμματέως Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους κυρίας Μαριαλένας Αθανασοπούλου 
και του προέδρου του Συμβουλίου Οικονομι-
κών Εμπειρογνώμων κ. Μιχάλη Αργυρού».
Γίνεται αναφορά επίσης στα όσα έχουν επιτευ-
χθεί μέχρι σήμερα ως απόρροια αυτής της συ-
στηματικής, κοινής προσπάθειας:
1ον. Επιτάχυνση - τους τελευταίους μήνες - ρυθ-
μίσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού 

ρύθμισης οφειλών του Ν.4738/2020, στο πλαί-
σιο διαχείρισης του υψηλού, συσσωρευμένου 
την τελευταία δεκαετία, ιδιωτικού χρέους.
Μέχρι στιγμής, έχουν υλοποιηθεί 2.221 ρυθμί-
σεις οφειλών, συνολικού ύψους 406 εκατ. ευρώ.
Εξ αυτών, περίπου το 65% πραγματοποιήθηκε 
κατά το τελευταίο τρίμηνο. Μόνο τον τελευταίο 
μήνα πραγματοποιήθηκαν 500 νέες ρυθμίσεις, 
και το τελευταίο δεκαήμερο περίπου 200 νέες.
2ον. Μείωση των επιτοκίων στις ρυθμίσεις του 
εξωδικαστικού μηχανισμού.
3ον. Καθολική έγκριση των ρυθμίσεων του εξω-
δικαστικού μηχανισμού σε δανειολήπτες ελβε-
τικού φράγκου.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη σημερινή, νέα συνά-
ντηση συζητήθηκαν τα εξής:
1ον. Κατάθεση πρότασης των τραπεζών για 
πρόγραμμα στήριξης ενήμερων ευάλωτων δα-
νειοληπτών, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους ευρω-
παϊκούς εποπτικούς κανόνες, χωρίς δημοσιο-
νομικό κόστος.
Η κυβέρνηση ζητά αυτή να κατατεθεί τις επόμε-
νες δύο εβδομάδες.
2ον. Κατάθεση προτάσεων των τραπεζών με 
σκοπό την αύξηση της εγκρισιμότητας των αι-
τήσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού που 
αφορούν τους ενήμερους δανειολήπτες τους.
Οι σχετικές προτάσεις εκτιμάται ότι θα υπο-

βληθούν μέχρι τέλους του έτους.
3ον. Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων και 
μείωση των αυξημένων επιτοκίων χορηγήσε-
ων ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων 
της ΕΚΤ.
Τα πιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να κινη-
θούν, διακριτά και ανεξάρτητα, προς αυτή την 
κατεύθυνση το προσεχές διάστημα.
Η ελληνική κυβέρνηση ζητά αυτό να γίνει άμε-
σα, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τη μεγάλη αύξη-
ση του επιτοκιακού περιθωρίου των τραπεζών 
το τελευταίο διάστημα.
4ον. Επαναξιολόγηση του κόστους προμηθει-
ών των τραπεζών στις απλές τραπεζικές συ-
ναλλαγές.
Η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε λίστα σχε-
τικών προμηθειών, η οποία θα αξιολογηθεί από 
το κάθε τραπεζικό ίδρυμα, διακριτά και ανεξάρ-
τητα.
Και η ανακοίνωση καταλήγει, «η ελληνική κυ-
βέρνηση ξεκαθάρισε στις διοικήσεις των τρα-
πεζών ότι, για την ίδια, δεν υφίσταται ζήτημα 
απόδοσης bonus στα υψηλόβαθμα τραπεζικά 
στελέχη για το 2022».
Τέλος η νέα συνάντηση έχει οριστεί σε περίπου 
δύο εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι τράπεζες να στηρίξουν τους πολίτες ζήτησε ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας
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Συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για τη φονική πυρκαγιά 
στο Μάτι με καταθέσεις διασωθέντων και συγγενών 
θυμάτων. Συγκλονίζουν οι περιγραφές τους για τον 
εφιάλτη που έζησαν και ζουν τρία χρόνια μετά και 
μιλούν για τις απεγνωσμένες τους προσπάθειες να 
σωθούν και για τους νεκρούς που ζητούν δικαίωση.
Συγκλονισμένοι, μέσα στην αίθουσα όπου δεν 
ακουγόταν ο παραμικρός ήχος, άκουσαν οι δικα-
στές και οι παράγοντες της δίκης την εξιστόρηση 
της μάρτυρα Ιωάννας Πεταλά, για το απόγευμα 
που έχασε τους γονείς της μέσα στη φωτιά, από την 
οποία η ίδια γλύτωσε με εκτεταμένα σοβαρότατα 
εγκαύματα σε όλο το σώμα της.
«Η μάνα μου ήταν πεσμένη στο πεζοδρόμιο, πεσμένη 
στα γόνατα, τόσο καμένη που δεν είχε μαλλιά. Ήταν 
γυμνή, χωρίς μαλλιά και ούρλιαζε. Της έφεραν ένα 
τραπεζομάντηλο από την ταβέρνα. Ξέρω από έναν 
κύριο που ήταν μαζί της ότι 5-6 ώρες ήταν ζωντανή. 
Με το που έφτασε στη Ραφήνα πέθανε. Ο πατέρας μου 
απανθρακώθηκε κοντά στο αμάξι», κατέθεσε η κ. Πε-
ταλά, η οποία περιέγραψε σκηνές τόσο σοκαριστικές 
που πάγωσαν το ακροατήριο.
Η γυναίκα, η οποία νοσηλεύτηκε επί δύο μήνες με 
σοβαρές επιπλοκές που αντιμετωπίστηκαν σε ΜΕΘ, 
κατέθεσε στο δικαστήριο πως έχοντας αρπάξει φωτιά 
έφτασε στη θάλασσα και έπεσε μέσα για να σωθεί. Οι 
περιγραφές της για εκείνο το μαρτυρικό απόγευμα 
έμοιαζαν κυριολεκτικά με κατάβαση στην κόλαση: 
«Εκείνη την ημέρα, γύρω στις 17:30, άκουσα στην τη-

λεόραση για τη φωτιά στο Νταού. Δέκα λεπτά μετά, 
κόπηκε το ρεύμα και βγήκε όλη η γειτονιά έξω. Υπήρ-
χε κάτι περίεργο στην ατμόσφαιρα, ο αέρας δυνατός. 
Είπαμε να κλειστούμε στο σπίτι. Την ώρα που έκλεινα 
το τελευταίο παντζούρι ακούω τη μαμά μου να ουρ-
λιάζει. Είχαν λαμπαδιάσει κάτι κλαδιά. Άρπαξε η μαμά 
μου την τσάντα της κι εγώ τα κλειδιά και φύγαμε… Την 
ώρα που φεύγαμε μια γειτόνισσα έμπαινε στο αμάξι 
της και πήγαμε μαζί της. Φύγαμε αναγκαστικά αριστε-
ρά και κάτω. Η φωτιά μάς κυνήγαγε από αριστερά και 
πίσω. Ακινητοποιηθήκαμε και είδα ότι η φωτιά ήταν 
πολύ κοντά. Τους λέω βγείτε έξω θα καούμε. Έπεσε 
πολύ πυκνός μαύρος καπνός…».
Η μάρτυρας, πολύ έντονα φορτισμένη, αφηγήθηκε για 
τις στιγμές που πλέον η φωτιά τους πρόλαβε ενώ έτρε-
χαν να σωθούν: «Έπεσα κάτω, έχασα τα γυαλιά μου. 
Γύρισα πίσω και είδα πύρινες νιφάδες. Ενστικτωδώς 
κατευθύνθηκα προς θάλασσα. Άκουγα ανθρώπους 
να ουρλιάζουν. Περνούσε ένα νεαρός μόνο με το μπο-
ξεράκι του και πιο κει μια μάνα με ένα λιπόθυμο παι-
δάκι ή νεκρό… Άκουσα κάποιον να μου λέει “κοπέλια 
καίγεσαι”. Είχα πιάσει φωτιά από πίσω. Έφτασα στη 
θάλασσα κι έπεσα κατευθείαν μέσα. Από πάνω καιγό-
ντουσαν τα πάντα. Είχε εκρήξεις. Κάθισα δίπλα σε μια 
οικογένεια. Κάποια στιγμή κρύωνα. Θυμάμαι να είμαι 
στη θάλασσα με τα χέρια απλωμένα και να βγάζω τις 
σάρκες μου. Βγήκα έξω αλλά ξαναμπήκα μέσα γιατί 
στέγνωσα και πέθαινα από τον πόνο».
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, όπως ανέφερε η μάρτυρας, 
άκουγε πολλούς να προσπαθούν να αναζητήσουν βο-
ήθεια, χωρίς ωστόσο να βρίσκουν ανταπόκριση. «Κά-
ποιος μίλησε με έναν δικό του και του είπε “είμαστε 
όλοι στην παραλία. Ειδοποίησε κάποιον να έρθει να 
μας σώσει”. Κάποια στιγμή άκουσα τη φωνή κάποιου 
γνωστού μου. Ζήτησα βοήθεια γιατί δεν μπορούσα 
ούτε να μιλήσω. Άκουσα στην παραλία τη φωνή της 
γειτόνισσάς μου. Της λέω “που είναι η μάνα μου;”. Μου 

λέει “είναι καλά”. Προσπάθησα να τη βρω… Ήρθε ένα 
καραβάκι, έπεσα λιπόθυμη. Φτάσαμε στη Ραφήνα. 
Κάποια στιγμή με πήγαν στο Θριάσειο, μετά από λίγο 
με πήγαν στο ΓΝΑ, έμεινα 54 μέρες. Έχω καεί στα χέ-
ρια, στην πλάτη, στους γλουτούς και τα πόδια. Έπα-
θα πνευμονική εμβολή, είχα επιπλοκές. Μπήκα στην 
ΜΕΘ 8 ημέρες. Είχαν πει ότι δεν θα γλιτώσω. Δεν μπο-
ρούσα να περπατήσω. Ακόμα με πονάνε με τη ζέστη τα 
εγκαύματα. Δεν μπορώ να λειτουργήσω σωστά. Δεν 
περνάει μέρα που να μη σκεφτώ αυτά που έχω ζήσει», 
σημείωσε η κ. Πεταλά.
Με σφιγμένα τα χαρακτηριστικά της, η μάρτυρας κα-
τέθεσε στη συνέχεια όσα έμαθε πως συνέβησαν στους 
γονείς της, αφού χωρίστηκαν κυνηγημένοι από τις 
φλόγες, περιγράφοντας τις εικόνες που της μετέφε-
ραν με τη μητέρα της καμένη να ουρλιάζει από τους 
πόνους επί ώρες και τον πατέρα της απανθρακωμένο 
κοντά στο αυτοκίνητο.
Οργισμένη η μάρτυρας, τόνισε: «Δεν μας ενημέρωσε 
κανείς. Υπήρξε η αντίληψη στο Μάτι ότι αν συνέβαινε 
κάτι επικίνδυνο χτυπούσαν οι καμπάνες. Αν μας ειδο-
ποιούσε κάποιος έστω και δέκα λεπτά νωρίτερα… Μία 
κατηφόρα ήταν… Οι δικοί μου θα ζούσαν».
«Ο θάλαμος μύριζε καμένη σάρκα»
Η αδελφή της μάρτυρα, Δήμητρα Πεταλά, περιέγραψε 
το χάος που αντιμετώπισε αναζητώντας τους δικούς 
της χωρίς να μπορεί να βρει κανέναν στον κρατικό 
μηχανισμό να τη βοηθήσει. Είναι ενδεικτική η περι-
γραφή της για το τι συνέβη εκείνο το απόγευμα: «Και 
δέχομαι κλήση λίγη ώρα αργότερα, τηλέφωνο από την 
Πυροσβεστική Θεσσαλονίκης. Εκεί, στην Πυροσβεστι-
κή Θεσσαλονίκης δήλωσα τους αγνοούμενους. Στην 
πυροσβεστική Θεσσαλονίκης».
Ακόμη και για να αναγνωρίσει τους γονείς της, η μάρ-
τυρας, όπως είπε, δεν ειδοποιήθηκε από κανέναν. 
Μόνη της πήρε τηλέφωνο: «Δεν είχα καμία ενημέρω-
ση. Πήρα τηλέφωνο και τους λέω “νομίζω πως σε αυ-

τούς τους σάκους που έχετε, έχω δυο νεκρούς μέσα».
Όπως κατέθεσε η μάρτυρας, δεν θα ξεχάσει ποτέ πως 
όταν πήγε να δει την αδελφή της στο νοσοκομείο, «ο 
θάλαμος μύριζε καμένη σάρκα. Ήταν άλλοι τρεις μαζί 
με την αδελφή μου».
Ο κ. Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της οικογένειας 
θυμάτων δήλωσε μεταξύ άλλων: «Σήμερα εξετάστη-
καν δύο εκ των εντολέων μας, η κυρία Πεταλά και η 
αδερφή της. Να θυμίσω ότι η αδερφή της είναι ακόμη 
πολυτραυματίας με πάρα πολλά εγκαύματα. Εξιστό-
ρησαν στην έδρα του δικαστηρίου πραγματικά τον 
εφιάλτη εκείνης της ημέρας, το χάος που επικρατούσε. 
Οι άνθρωποι σε πέντε λεπτά μέσα έχασαν τους γονείς 
τους, τους οποίους πραγματικά μέσα σε πέντε λεπτά 
μπροστά στα μάτια τους είδαν να καίγονται και την πε-
ριουσία τους. Από τότε μέχρι σήμερα, αυτό που θέλω 
να τονίσω είναι ότι δεν έχει ασχοληθεί κανένας από 
τον κρατικό μηχανισμό με αυτούς τους ανθρώπους. 
Δεν έχουν αποζημιωθεί ούτε ένα ευρώ. Δεν ενδιαφέ-
ρει κανένα ότι αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και σήμερα 
ζουν με πλείστα ψυχολογικά προβλήματα. Κάθε μέρα 
αυτός ο εφιάλτης της φωτιάς στο Μάτι δεν τους αφή-
νει να κοιμηθούν».
Από την πλευρά της η δικηγόρος Βίκυ Λύτρα τόνισε ότι 
«Σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού ακούμε 
τραγικές ιστορίες, ιστορίες που σου σφίγγουν πραγ-
ματικά το στομάχι. Το ζητούμενο είναι ένα από όλους, 
επιτέλους να δοθεί δικαίωση δικαίωση για τις ψυχές 
που χάθηκαν και για τους ανθρώπους που βασανίζο-
νται ακόμη και σήμερα και πάντα θα βασανίζονται 
από την τραγική αυτή ιστορία».
Τέλος η κ. Ελένη Πεταλά, συγγενής των θυμάτων, είπε 
ότι «Η μοναδική φράση που μπορώ να πω είναι “πα-
ντελής έλλειψη κρατικού μηχανισμού”. Τους αφήσανε 
και καήκανε και δεν κάνανε τίποτα για να τους σώ-
σουν, το παραμικρό λεπτό».
Πηγή: Πληροφορίες ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συγκλονιστική και καθηλωτική η κατάθεση της 
Βαρβάρας Βουκάκη Φύτρου, η οποία στην πυρ-
καγιά στο Μάτι έχασε τα δύο της παιδιά και τον 
σύζυγό της.
Η μάρτυρας κρατούσε μια φωτογραφία της αδικο-
χαμένης οικογένειάς της και υπό έντονη συναισθη-
ματική φόρτιση άρχισε την κατάθεσή της. Αρκετοί 
από το ακροατήριο συγκινήθηκαν και δάκρυσαν 
κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της.
Άρχισε να περιγράφει την αγωνιώδη προσπάθειά 
της να φτάσει στην περιοχή καθώς ήταν στην ερ-
γασία της την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ 
αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της 
ήταν υπό έντονη συναισθηματική φόρτιση.
«Ήμουν στο Γαλάτσι. Επέλεξα από μόνη μου να 
κινηθώ μέσω της Εθνικής οδού. Πήρα τηλέφωνο 
τον άντρα μου και απάντησε ο Ανδρέας, ήταν τρο-
μοκρατημένος , μου λέει: “Φοβάμαι μαμά, του είπα 
προσπαθώ να έρθω να σας βρω. Μου είπε «όχι 
μαμά μην έρθεις, θα έρθουμε έρθεις”» είπε και συ-
νέχισε:
«Προχωρούσα ανάμεσα στα αυτοκίνητα με απαν-
θρακωμένους ανθρώπους, πήγα στο Λιμεναρχείο 
και δήλωσα τους αγνοούμενους, μού ζήτησαν 
φωτογραφία.  Η λιμενικός είχε μια φωτογραφία 
ενός θύματος που έμοιαζε. Με τη φωτογραφία 
που τής είχα στείλει. Και μού λέει θέλετε να κάνετε 
αναγνώριση και τής λέω ναι. Είδα τη φωτογραφία 
και δεν ήταν λάθος, είδα την Εβίτα μου με το ροζ 
μπλουζάκι». 
«Η δολοφονία στο Μάτι κυρία πρόεδρε βοηθήστε 
να είναι η τελευταία στη χώρα μου» είπε και το 
ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα.
Ανατριχιαστικές μαρτυρίες: «Η μάνα μου κα-
μένη, χωρίς μαλλιά – Άκουσα κάποιον να μου 
λέει “κοπελιά καίγεσαι”»
Συγκλονισμένοι, μέσα στην αίθουσα όπου δεν 
ακουγόταν ο παραμικρός ήχος, άκουσαν οι δικα-
στές και οι παράγοντες της δίκης την εξιστόρηση 

της μάρτυρα Ιωάννας Πεταλά, για το απόγευμα 
που έχασε τους γονείς της μέσα στη φωτιά, από την 
οποία η ίδια γλύτωσε με εκτεταμένα σοβαρότατα 
εγκαύματα σε όλο το σώμα της.
«Η μάνα μου ήταν πεσμένη στο πεζοδρόμιο, πε-
σμένη στα γόνατα, τόσο καμένη που δεν είχε μαλ-
λιά. Ήταν γυμνή, χωρίς μαλλιά και ούρλιαζε. Τής 
έφεραν ένα τραπεζομάντηλο από την ταβέρνα. 
Ξέρω από έναν κύριο που ήταν μαζί της ότι 5-6 
ώρες ήταν ζωντανή. Με το που έφτασε στη Ραφήνα 
πέθανε. Ο πατέρας μου απανθρακώθηκε κοντά στο 
αμάξι», κατέθεσε η κ. Πεταλά, η οποία περιέγραψε 
σκηνές τόσο σοκαριστικές που πάγωσαν το ακρο-
ατήριο.
Η γυναίκα, η οποία νοσηλεύτηκε επί δύο μήνες 
με σοβαρές επιπλοκές που αντιμετωπίστηκαν σε 
ΜΕΘ, κατέθεσε στο δικαστήριο πως έχοντας αρπά-
ξει φωτιά έφτασε στη θάλασσα και έπεσε μέσα για 
να σωθεί. Οι περιγραφές της για εκείνο το μαρτυρι-
κό απόγευμα έμοιαζαν κυριολεκτικά με κατάβαση 
στην κόλαση: «Εκείνη την ημέρα, γύρω στις 17:30, 
άκουσα στην τηλεόραση για τη φωτιά στο Νταού. 
Δέκα λεπτά μετά, κόπηκε το ρεύμα και βγήκε όλη 
η γειτονιά έξω. Υπήρχε κάτι περίεργο στην ατμό-
σφαιρα, ο αέρας δυνατός. Είπαμε να κλειστούμε 
στο σπίτι. Την ώρα που έκλεινα το τελευταίο πα-
ντζούρι ακούω τη μαμά μου να ουρλιάζει. Είχαν 
λαμπαδιάσει κάτι κλαδιά. Άρπαξε η μαμά μου την 
τσάντα της κι εγώ τα κλειδιά και φύγαμε… Την ώρα 

που φεύγαμε μια γειτόνισσα έμπαινε στο αμάξι της 
και πήγαμε μαζί της. Φύγαμε αναγκαστικά αριστε-
ρά και κάτω. Η φωτιά μάς κυνήγαγε από αριστερά 
και πίσω. Ακινητοποιηθήκαμε και είδα ότι η φωτιά 
ήταν πολύ κοντά. Τούς λέω βγείτε έξω θα καούμε. 
Έπεσε πολύ πυκνός μαύρος καπνός…».
Η μάρτυρας, πολύ έντονα φορτισμένη, αφηγήθηκε 
για τις στιγμές που πλέον η φωτιά τούς πρόλαβε 
ενώ έτρεχαν να σωθούν: «Έπεσα κάτω, έχασα τα 
γυαλιά μου. Γύρισα πίσω και είδα πύρινες νιφά-
δες. Ενστικτωδώς κατευθύνθηκα προς θάλασσα. 
Άκουγα ανθρώπους να ουρλιάζουν. Περνούσε ένα 
νεαρός μόνο με το μποξεράκι του και πιο κει μια 
μάνα με ένα λιπόθυμο παιδάκι ή νεκρό… Άκου-
σα κάποιον να μου λέει “κοπέλια καίγεσαι”. Είχα 
πιάσει φωτιά από πίσω. Έφτασα στη θάλασσα κι 
έπεσα κατευθείαν μέσα. Από πάνω καιγόντουσαν 
τα πάντα. Είχε εκρήξεις. Κάθισα δίπλα σε μια οικο-
γένεια. Κάποια στιγμή κρύωνα. Θυμάμαι να είμαι 
στη θάλασσα με τα χέρια απλωμένα και να βγάζω 
τις σάρκες μου. Βγήκα έξω αλλά ξαναμπήκα μέσα 
γιατί στέγνωσα και πέθαινα από τον πόνο».
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, όπως ανέφερε η μάρτυ-
ρας, άκουγε πολλούς να προσπαθούν να αναζητή-
σουν βοήθεια, χωρίς ωστόσο να βρίσκουν ανταπό-
κριση. «Κάποιος μίλησε με έναν δικό του και τού 
είπε “είμαστε όλοι στην παραλία. Ειδοποίησε κά-
ποιον να έρθει να μάς σώσει”. Κάποια στιγμή άκου-
σα τη φωνή κάποιου γνωστού μου. Ζήτησα βοή-
θεια γιατί δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω. Άκουσα 
στην παραλία τη φωνή της γειτόνισσάς μου. Τής 
λέω “που είναι η μάνα μου;”. Μου λέει “είναι καλά”. 
Προσπάθησα να τη βρω… Ήρθε ένα καραβάκι, έπε-
σα λιπόθυμη. Φτάσαμε στη Ραφήνα. Κάποια στιγ-
μή με πήγαν στο Θριάσειο, μετά από λίγο με πήγαν 
στο ΓΝΑ, έμεινα 54 μέρες. Έχω καεί στα χέρια, 
στην πλάτη, στους γλουτούς και τα πόδια. Έπαθα 
πνευμονική εμβολή, είχα επιπλοκές. Μπήκα στην 
ΜΕΘ 8 ημέρες. Είχαν πει ότι δεν θα γλιτώσω. Δεν 

μπορούσα να περπατήσω. Ακόμα με πονάνε με τη 
ζέστη τα εγκαύματα. Δεν μπορώ να λειτουργήσω 
σωστά. Δεν περνάει μέρα που να μη σκεφτώ αυτά 
που έχω ζήσει», σημείωσε η κ. Πεταλά.
Με σφιγμένα τα χαρακτηριστικά της, η μάρτυρας 
κατέθεσε στη συνέχεια όσα έμαθε πως συνέβησαν 
στους γονείς της, αφού χωρίστηκαν κυνηγημένοι 
από τις φλόγες, περιγράφοντας τις εικόνες που 
τής μετέφεραν με τη μητέρα της καμένη να ουρλιά-
ζει από τους πόνους επί ώρες και τον πατέρα της 
απανθρακωμένο κοντά στο αυτοκίνητο.
Οργισμένη η μάρτυρας, τόνισε: «Δεν μάς ενημέρω-
σε κανείς. Υπήρξε η αντίληψη στο Μάτι ότι αν συ-
νέβαινε κάτι επικίνδυνο χτυπούσαν οι καμπάνες. 
Αν μάς ειδοποιούσε κάποιος έστω και δέκα λεπτά 
νωρίτερα… Μία κατηφόρα ήταν… Οι δικοί μου θα 
ζούσαν».
«Ο θάλαμος μύριζε καμένη σάρκα»
Η αδελφή της μάρτυρα, Δήμητρα Πεταλά, περι-
έγραψε το χάος που αντιμετώπισε αναζητώντας 
τους δικούς της χωρίς να μπορεί να βρει κανέναν 
στον κρατικό μηχανισμό να τη βοηθήσει. Είναι εν-
δεικτική η περιγραφή της για το τι συνέβη εκείνο 
το απόγευμα: «Και δέχομαι κλήση λίγη ώρα αργό-
τερα, τηλέφωνο από την Πυροσβεστική Θεσσα-
λονίκης. Εκεί, στην Πυροσβεστική Θεσσαλονίκης 
δήλωσα τους αγνοούμενους. Στην πυροσβεστική 
Θεσσαλονίκης».
Ακόμη και για να αναγνωρίσει τους γονείς της, η 
μάρτυρας, όπως είπε, δεν ειδοποιήθηκε από κα-
νέναν. Μόνη της πήρε τηλέφωνο: «Δεν είχα καμία 
ενημέρωση. Πήρα τηλέφωνο και τούς λέω “νομίζω 
πως σε αυτούς τους σάκους που έχετε, έχω δυο νε-
κρούς μέσα».
Όπως κατέθεσε η μάρτυρας, δεν θα ξεχάσει ποτέ 
πως όταν πήγε να δει την αδελφή της στο νοσοκο-
μείο, «ο θάλαμος μύριζε καμένη σάρκα. Ήταν άλ-
λοι τρεις μαζί με την αδελφή μου».
Πηγή: ertnews.gr

Δίκη για το Μάτι – Ανατριχιαστικές μαρτυρίες: «Η μάνα μου καμένη, χωρίς 
μαλλιά – Άκουσα κάποιον να μου λέει “κοπελιά καίγεσαι”»

Δίκη για Μάτι: Η σπαρακτική κατάθεση της Βαρβάρας Βουκάκη που έχασε 
παιδιά και σύζυγο – Δάκρυσε το ακροατήριο
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Γενικευμένο πλήρη και σε βάθος έλεγ-
χο στα οικονομικά του ΜΚΟ "Κιβωτός 
του Κόσμου", του πατέρα Αντώνιου και 
της συζύγου του αλλά και άλλων εννέα 
προσώπων παρήγγειλε στην οικονομι-
κή αστυνομία ο εισαγγελέας Πρωτοδι-
κών ,Ιωάννης Σέβης.

Ο κ. Σέβης ,που έχει χρεωθεί τη δικο-
γραφία που σχηματίζεται για τα οι-
κονομικά πεπραγμένα της "Κιβωτού" 
,  στην παραγγελία του για διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης, ζητά, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, να διερευνηθεί 
η ενδεχόμενη διάπραξη τεσσάρων σο-
βαρών οικονομικών αδικημάτων κα-
κουργηματικού βαθμού που αφορούν 
υπεξαίρεση, απιστία φοροδιαφυγή και 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και 
της απιστίας, απαιτείται έγκληση από 
τη νέα διοίκηση της "Κιβωτού" ,καθώς 
σε περίπτωση διάπραξης τους , είναι το 
νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζη-
μιά. Σύμφωνα ωστόσο με όλες τις εκτι-
μήσεις η νέα Διοίκηση θα προχωρήσει 
στις απαιτούμενες ενέργειες όταν θα 
έχει ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός 

έλεγχος που διενεργείται ήδη με εντο-
λή της, αμέσως μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων της. Σε κάθε περίπτωση η 
Εισαγγελία φαίνεται να κρίνει πως σε 
αυτήν τη φάση δύναται να αρχίσει από 
τώρα την έρευνα της και για τα συγκε-

κριμένα αδικήματα.
Με την εισαγγελική παραγγελία, η Οι-
κονομική Αστυνομία καλείται να διε-
νεργήσει εκτεταμένο φορολογικό και 
διαχειριστικό έλεγχο στην "Κιβωτό" 
για την τελευταία πενταετία και να 

προβεί άμεσα στην γνωστοποίηση των 
στοιχείων του πορίσματος που θα συ-
ντάξει ως προς τα διαχειριστικά ζητή-
ματα της "Κιβωτού".

Παράλληλα, καλείται να ελέγξει αν 
έχουν δοθεί στον ΜΚΟ , επιχορηγήσεις 
οποιασδήποτε μορφής από κρατικούς 
ή ευρωπαϊκούς πόρους.

Με την εντολή του κ. Σέβη επίσης ζη-
τείται από την Οικονομική Αστυνομία 
να προχωρήσει άμεσα σε άνοιγμα λο-
γαριασμών τόσο της "Κιβωτού", όσο 
και συνολικά 11 φυσικών προσώπων 
,μεταξύ των οποίων ο ιερέας και η πρε-
σβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρό-
σωπα και μέλη που έχουν εναλλαχθεί 
το επίμαχο διάστημα στην Διοίκηση 
του ΜΚΟ. Ο Εισαγγελέας τονίζει πως 
στην άρση του τραπεζικού απορρήτου 
οι αρμόδιοι της Οικονομικής Αστυ-
νομίας θα πρέπει να συμπεριλάβουν 
,κάρτες ,μετοχές και οποιοδήποτε 
χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί 
στην κατοχή των υπό έρευνα προσώ-
πων.
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Απομακρύνθηκαν τρεις συνεργάτες 
της «Κιβωτού του Κόσμου» με ομόφω-
νη απόφαση του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου της δομής, εν μέσω ραγδαίων 
εξελίξεων στην υπόθεση, με τους ελέγ-
χους της Οικονομικής Αστυνομίας να 
συνεχίζονται, ενώ ολοένα και περισ-
σότερες μαρτυρίες βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας στην υπόθεση.
Ο πρώτος είναι το πρόσωπο που περι-
γράφεται σε πολλές καταγγελίες που 
βρίσκονται στα χέρια των Εισαγγελέ-
ων ως πρωταγωνιστής σε ξυλοδαρ-
μούς παιδιών.
Πρόκειται για το άτομο «των ειδικών 

αποστολών» που αναλάμβανε να λύ-
σει προβλήματα που ανέκυπταν. Σε 
αρκετές καταθέσεις περιγράφεται ως 
ο άνθρωπος που φοβόντουσαν τα παι-
διά. Χαρακτηριστικότερες όλων είναι 
οι καταγγελίες για ξυλοδαρμούς στη 
δομή του Βόλου. Το πρόσωπο αυτό 
ήταν κατά το παρελθόν μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Κιβωτού.
Η δεύτερη απομάκρυνση αφορά στη 
σύζυγο του ανθρώπου αυτού, η οποία 
επίσης ήταν στέλεχος της Κιβωτού 
που κατείχε επί σειρά ετών θέσεις ευ-
θύνης νευραλγικής σημασίας για τη 
λειτουργία του ιδρύματος. Η γυναίκα 

αυτή είχε συνυπάρξει μαζί με το σύζυ-
γό της τον περασμένο Ιούλιο στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο της οργάνωσης.
Η τρίτη απομάκρυνση αφορά πρόσφυ-
γα από το Ιράκ που μπήκε σε ηλικία 
εννιά ετών στην Κιβωτό και όταν ενη-
λικιώθηκε ξεκίνησε να εργάζεται στο 
ίδρυμα μέχρι που έγινε στέλεχος με 
κεντρικό ρόλο, που απολάμβανε απο-
λύτως την εμπιστοσύνη του πατέρα 
Αντωνίου.
Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των ερευ-
νών, εντοπίστηκαν περίπου 270 λίρες 
και χρυσαφικά σε δομές της οργάνω-
σης, ενώ υπήρξε ακόμα μία κατάθεση 
από μια 20χρονη που κατήγγειλε στον 
Εισαγγελέα Ανηλίκων κακοποιητικές 
συμπεριφορές σε βάρος της.
Στο μεταξύ, ελέγχονται διεξοδικά οι 
δηλώσεις «Πόθεν Έσχες» που κατέθετε 
η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή, ως 
τέως Πρόεδρος του διοικητικού συμ-
βουλίου της «Κιβωτού του Κόσμου», 
μετά από εντολή που δόθηκε από τον 
Προϊστάμενο της Αρχής «Για το ξέπλυ-
μα μαύρου χρήματος».
Η Οικονομική Αστυνομία διαβίβασε 
την Τρίτη στην Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Αθηνών όλα τα στοιχεία που βρέ-
θηκαν σε δομές της Αττικής και της 
υπόλοιπης χώρας, όσο και από την 
οικία που χρησιμοποιούσε ο πατέρας 
Αντώνιος και η Πρεσβυτέρα.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι φέ-
ρεται να εντοπίστηκε μεγάλο χρημα-
τικό ποσό, κατά πληροφορίες περί της 
300.000 ευρώ, σε χώρο της δομής στον 
Κολωνό, που χρησιμοποιούσαν ως κα-
τοικία ο πατέρας Αντώνιος και η πρε-

σβυτέρα.
Στους τραπεζικούς λογαριασμούς της 
Κιβωτού του Κόσμου έχουν εντοπιστεί 
περί τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Ερωτή-
ματα προκύπτουν από τον εντοπισμό, 
ανέπαφου, για 8 χρόνια, λογαριασμού 
μισθοδοσίας του πατέρα Αντώνιου.
Διαβάστε περισσότερα γύρω από την 
πολύκροτη υπόθεση με τις αποκαλύ-
ψεις για την «Κιβωτό του Κόσμου»

Αποκαλύψεις για Βόλο και Καλαμάτα
Για τη δομή της Κιβωτού στο Βόλο έχει 
δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευ-
να και σχετικά με καταγγελίες για ξυλο-
δαρμούς που φέρονται να έγιναν τον 
Αύγουστο και σύμφωνα με τις καταθέ-
σεις ως φερόμενος δράστης, είναι από 
τον κύκλο του πατέρα Αντώνιου, ενώ 
γίνεται έρευνα και για ανήλικο, ο οποί-
ος φιλοξενείται στη δομή και υπάρχουν 
πληροφορίες ότι είχε πέσει και αυτός 
θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.
Ερωτηματικά προκαλεί και το γεγο-
νός ότι στη δομή της  Καλαμάτας μία 
εβδομάδα πριν δει το φως της δημο-
σιότητας η υπόθεση της «Κιβωτού του 
Κόσμου» αγοράστηκε από κατάστημα 
ηλεκτρονικών ειδών  καταστροφέας 
εγγράφων. Στα εγκληματολογικά ερ-
γαστήρια της αστυνομίας βρίσκεται 
το περίστροφο που βρέθηκε ατη δομή 
της Καλαμάτας την περασμένη εβδο-
μάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 
οξειδωμένο, που σημαίνει ότι ήταν 
παλιό, όμως εξακολουθούσε να είναι 
λειτουργικό και αδήλωτο.
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Ξεκινά εκτεταμένος οικονομικός έλεγχος για 4 κακουργήματα στην «Κιβωτό», 
τον πατέρα Αντώνιο και άλλα 10 φυσικά πρόσωπα 

Κιβωτός του Κόσμου: Απολύθηκαν στενοί συνεργάτες του π. Αντώνιου – 
Βρήκαν λίρες και χρυσαφικά σε δομές
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Αναστέλλεται από 1η Ιανουαρίου του 2023 το μέτρο 
για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, μετά και 
την απόφαση του ΣτΕ, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να 
επιστρέψουν στις θέσεις τους.
Ο υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης σε συνέντευξη του το 
πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, τόνισε χαρα-
κτηριστικά: «Με βάση την απόφαση του ΣτΕ του Γ́  
τμήματος που επανεξέτασε το μέτρο, η Ολομέλεια το 
έχει κρίνει συνταγματικό, αλλά έχει ζητήσει επαναξι-
ολόγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το Γ́  τμήμα 
του ΣτΕ έκρινε ότι η παράταση του μέτρου υπερβαίνει 
την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή ότι από τον 
Απρίλιο και μετά, μας λέει δεν έπρεπε να παραταθεί 
το μέτρο. Ήδη έχουμε λάβει την απόφαση για να δού-
με πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση, παρόλο που εγώ 

σας λέω θεωρώ ότι είναι μία επικίνδυνη για τη δημό-
σια υγεία απόφαση. Στις δημοκρατίες προφανώς οι 
αποφάσεις γίνονται σεβαστές.
‘Αρα, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα 
εφαρμοστεί, αλλά θα εφαρμοστεί αφού λάβουμε όλα 
τα μέτρα ώστε να υπάρχει ένα αυστηρό πρωτόκολλο, 
για να μην υπάρχει επικινδυνότητα. Θα εφαρμοστεί 
υπό όρους όμως προστασίας της δημόσιας υγείας.
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε το πρωτό-
κολλο. Απόφαση την 1η Ιανουαρίου που ολοκληρω-
νόταν το μέτρο και μετά την απόφαση του ΣτΕ δεν 
θα ανανεωθεί. Τώρα με βάση τα πρωτόκολλα που 
θα ολοκληρώσουμε δεν ξέρω αν θα είναι νωρίτερα, 
αλλά το πιο πιθανό είναι να μην υπάρξει ανανέωση 
του μέτρου από τη στιγμή που έκρινε αυτό το ΣτΕ και 
να επιστρέψουν όταν αρθεί το μέτρο 31/12».
Μιλώντας και για τον Προσωπικό Γιατρό, ο υπουρ-
γός Υγείας είπε πως «αυτή τη στιγμή είμαστε στα 
4.700.000 πολίτες που έχουν βρει γιατρούς, 3400 για-
τροί, ήδη μπήκαν από τις ειδικότητες αλλά δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί οι συμβάσεις τους και είμαστε και σε 
άλλες συνεννοήσεις με στους συλλόγους να βάλουμε 
παραπάνω. Είναι σημαντικό ότι ήδη 1 εκατομμύριο 
ραντεβού έχουν γίνει, δηλαδή 1 εκατομμύριο συμπο-
λίτες μας κάνανε μέσα στο Νοέμβριο το δωρεάν ρα-
ντεβού τους. Ο θεσμός χρειάζεται χρόνο για να έχει 
τους γιατρούς που έχει, είμαστε στο πρώτο τρίμηνο, 
θεωρούμε ότι με τα νέα κίνητρα που θα δώσουμε, για-

τί θα ετοιμάσουμε νέα κίνητρα που θα ανακοινώσου-
με στους προσωπικούς γιατρούς, θα προσελκύσουμε 
περισσότερους ιδιώτες και άρα θα έχουμε και την 
πλήρη κάλυψη».

Προσωπικός Γιατρός: Σήμερα η υπουργική από-
φαση για την παράταση της εφαρμογής των αντι-
κινήτρων μετά την 1η Δεκεμβρίου
Όπως ανακοίνωσε ο κ. Πλεύρης, σήμερα (29/11) θα 
εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα παρατείνει την 
εφαρμογή των αντικινήτρων μετά την 1η Δεκεμβρί-
ου, αναφερόμενος στον Προσωπικό Γιατρό. Όπως 
είπε, δεν θα υπάρξει καμία ποινή που θα ξεκινούσε 
από την 1η Δεκεμβρίου, γιατί η λογική των ποινών 
υπάρχει μόνον όταν θα υπάρχει πλήρης ανάπτυξη 
του θεσμού.
«Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 4.700.000 πολίτες που 
έχουν βρει γιατρούς, 3.400 γιατροί, ήδη μπήκαν από 
τις ειδικότητες αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι συμ-
βάσεις τους και είμαστε και σε άλλες συνεννοήσεις με 
στους συλλόγους να βάλουμε παραπάνω. Είναι ση-
μαντικό ότι ήδη 1 εκατομμύριο ραντεβού έχουν γίνει, 
δηλαδή 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας κάνανε μέσα 
στο Νοέμβριο το δωρεάν ραντεβού τους. Ο θεσμός 
χρειάζεται χρόνο για να έχει τους γιατρούς που έχει, 
είμαστε στο πρώτο τρίμηνο, θεωρούμε ότι με τα νέα 
κίνητρα που θα δώσουμε, γιατί θα ετοιμάσουμε νέα 
κίνητρα που θα ανακοινώσουμε στους προσωπικούς 

γιατρούς, θα προσελκύσουμε περισσότερους ιδιώτες 
και άρα θα έχουμε και την πλήρη κάλυψη», ανέφερε ο 
υπουργός Υγείας.
Για το νέο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο του ΕΣΥ ο Θ.Πλεύ-
ρης είπε πως «το νομοσχέδιο έχει τρεις βασικές ρυθ-
μίσεις που αφορούν στους γιατρούς. Η πρώτη ρύθμι-
ση είναι η μεσοσταθμική αύξηση 10% στους μισθούς 
των γιατρών και ειδικά για τους αναισθησιολόγος, 
όσους είναι στις ΜΕΘ και όσοι είναι στα ΤΕΠ, ένα επί-
δομα που φτάνει τα 400 ευρώ. Το δεύτερο προβλέπει 
ότι στις προκηρύξεις που βγαίνουν άγονες, δηλαδή 
εκεί που έχουμε κάνει προκήρυξη και δεν έχουν εμ-
φανιστεί γιατροί, αυτό αφορά κυρίως τις νησιωτικές 
περιοχές και κάποιες ειδικότητες που δεν έχουμε την 
πληθώρα των γιατρών δίνουμε τη δυνατότητα της 
μερικής απασχόλησης, άρα στην Κω λόγου χάρη που 
έχουμε βγάλει μία προκήρυξη για παθολόγο και δεν 
έχει εμφανιστεί δίνουμε τη δυνατότητα στους ιδιώ-
τες που βρίσκονται στην Κω να ενταχθούν στο εθνικό 
σύστημα υγείας με μερική απασχόληση οργανωμένα. 
Και η τρίτη ρύθμιση που αυτή είναι που προκαλεί και 
τη μεγαλύτερη αντίδραση σε όσους διαμαρτύρονται, 
που είναι μία ιδεοληπτική αντίδραση, είναι ότι προ-
κειμένου να κάνουμε ελκυστικό και πάλι το ΕΣΥ στους 
γιατρούς πέρα από τη μισθολογική αύξηση δίνουμε 
μία δυνατότητα σε όσους εξαντλούν όλο το πρό-
γραμμα της εργασίας στο ΕΣΥ, δηλαδή συμμετέχουν 
και στις εφημερίες και κάνουν συγκεκριμένο αριθμό 
ιατρικών πράξεων, να μπορούν ήπια μια φορά την 
εβδομάδα να έχουν και ιδιωτικό έργο».
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Δεκτό από την κυβερνητική πλειοψηφία έγινε, από 
την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Υγείας για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη.
Κατόπιν αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ-Κινήμα-
τος Αλλαγής και του ΚΚΕ για διεξαγωγή ονομαστικής 
ψηφοφορίας (επί της αρχής και επί των επίμαχων 
άρθρων που προβλέπουν τη δυνατότητα απασχό-
λησης γιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα, και την 

προκήρυξη θέσεων γιατρών ΕΣΥ με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης), επί 297 ψηφισάντων, 156 βουλευτές 
της ΝΔ ψήφισαν «ναι», ενώ 141 βουλευτές της αντιπο-
λίτευσης ψήφισαν «όχι».
Κλείνοντας τη διήμερη συζήτηση, η αναπληρώτρια 
υπουργός Υγείας Ασημίνα Γκάγκα είχε πει ότι ο στόχος 
ενός συστήματος υγείας δεν είναι η πλήρης και απο-
κλειστική απασχόληση των γιατρών, αλλά ασφαλείς 

υπηρεσίες. Η κ. Γκάγκα είπε ότι το σύστημα φυλλορο-
εί εδώ και χρόνια και η απάντηση δεν είναι τα 2.000 
ευρώ μισθό για τους γιατρούς που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ: 
«Δώσαμε 2.000 ευρώ αφορολόγητα και ήρθαν ελάχι-
στοι. Δεν είναι το οικονομικό το πρώτο κίνητρο, αλλά 
η εξειδίκευση εργασίας, η ελευθερία και η αξιοπρέ-
πεια που μπορεί να έχει ένας γιατρός», είπε η κ. Γκά-
γκα, αναφερόμενη στη δυνατότητα που δίδεται στους 

γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν και ιδιωτικό έργο έως δύο 
απογεύματα την εβδομάδα.
Η κ. Γκάγκα, που κάλεσε όλες τις δυνάμεις να ψηφί-
σουν το νομοσχέδιο, είπε ότι ακόμα και εάν δεν το 
πράξουν «το νομοσχέδιο θα περάσει, και θα είναι 
καλό για την κοινωνία». Εξέφρασε, δε, την πεποίθηση 
ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι και πάλι του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, η οποία θα συνεχίσει με συνέπεια 
και με σταθερότητα να είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, σε 
κάθε γιατρό και κάθε εργαζόμενο στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν είναι τόσο υψηλή η κυκλοφορία του κορονοϊού 
για να επιστρέψει η μάσκα στα σχολεία, εκτιμά ο 
καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.
Μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή “Συνδέσεις” τό-
νισε ότι δεν “βλέπει” κάποια ιδιαίτερη πίεση ώστε να 
περάσουμε σε ένα οριζόντιο μέτρο τέτοιου τύπου. 
“Θα πρέπει να δούμε 1-2 εβδομάδες ακόμα για το αν 
θα χρειαστεί να περάσουμε σε κάτι οριζόντιο. Δεν το 
αποκλείω” τόνισε και εξήγησε ότι θα πρέπει να υπάρ-
χει υψηλή ανάγκη ώστε να περάσουμε σε ένα μέτρο 
τέτοιου τύπου. “Δεν βλέπω συρροή παιδιών στα νοσο-

κομεία και όπως λέει και το Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας, τα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά. Δεν μπορούμε 
να προχωράμε σε τέτοιου είδους μέτρα εάν δεν υπάρ-
χει μία ανάλογη πίεση στα νοσοκομεία“.
Όσον αφορά στις ιώσεις που ταλαιπωρούν κυρίως τα 
παιδιά, το τελευταίο διάστημα, τόνισε ότι δεν είναι 
κάτι περίεργο. “Αυτό ήταν το στάνταρτ εδώ και δεκαε-
τίες, κυρίως στα παιδάκια των μικρών ηλικιών. Εντά-
ξει, όσοι έχουν παιδιά ξέρουν ότι τα πρώτα 3-4 χρόνια 
είναι δύσκολα, αλλά τα σχολεία είναι έτσι κι αλλιώς 
μια περίοδος όπου τα περισσότερα παιδιά εκτίθενται 
στις ιώσεις. Οι ιώσεις είναι αρκετές. Του ιούς δεν τους 

καταγράφουμε όλους, δεν τους παρακολουθούμε 
όλους. Συνηθίσαμε να παρακολουθούμε την covid, 
αλλά εκτός από εκείνη υπάρχουν άλλοι τέσσερις κο-
ρονοϊοί, όπως η γρίπη. Είναι λοιπόν μια πλειάδα ιών 
η οποία είχε κατασταλεί τα τελευταία χρόνια και τώρα 
έχει αρχίσει πάλι να κυκλοφορεί και να δημιουργεί 
αυτές τις ιώσεις” δήλωσε ο κ. Μαγιορκίνης.
Για τη γρίπη σημείωσε ότι έχουμε έξαρση νωρίτερα 
κι αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η μεγάλη 
μάζα του πληθυσμού, η οποία έτσι και αλλιώς δεν 
εμβολιάζεται έναντι της γρίπης, δεν έχει εκτεθεί στη 
γρίπη εδώ και ένα δύο χρόνια. “Άρα λοιπόν δεν έχουν 

αναπτύξει κάποιας μορφής ανοσία και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα η κυκλοφορία της γρίπης φέτος να είναι 
και νωρίτερα αλλά και σε μεγαλύτερη συχνότητα” 
εξήγησε προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής φαίνεται 
ότι είναι κάτι διαχειρίσιμο, καθώς δεν φαίνεται να 
έχουμε πολλά βαριά περιστατικά. “Η εικόνα που έχω 
αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη συρροή 
στα νοσοκομεία. Νομίζω είχαμε την πρώτη απώλεια 
από γρίπη. Θα βγει σύντομα η αναφορά του ΕΟΔΥ” 
κατέληξε. Πηγή: ertnews.gr

Εθνικό Μητρώο ασθενών με HIV λοίμωξη συστήνε-
ται για πρώτη φορά στη χώρα μας με απόφαση του 
υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη.
Οι ασθενείς με HIV λοίμωξη εντάσσονται στην ηλε-
κτρονική συνταγογράφηση για τα αντιρετροϊκά 
φάρμακα και τα παραπεμπτικά των εργαστηριακών 
εξετάσεων. Η ανακοίνωση για το Εθνικό Μητρώο 
ασθενών με HIV έγινε σήμερα- 1η Δεκεμβρίου Παγκό-
σμια Ημέρα για την καταπολέμηση της HIV λοίμωξης 
- από το υπουργείο Υγείας το οποίο αναφέρει πως 
στόχος του είναι:
(α) Να καταγραφούν όλοι οι ασθενείς με HIV λοίμωξη 
που διαγιγνώσκονται ή / και στους οποίους παρέχο-
νται υπηρεσίες υγείας στην ελληνική επικράτεια.
(β) Να συλλεχθούν ακριβή, αναγκαία και πρόσφορα 
δεδομένα, που θα αφορούν επιδημιολογικά στοι-
χεία, τη σταδιοποίηση της νόσου, χαρακτηριστικά 
της αντιμετώπισης και της πορείας της νόσου καθώς 
και στοιχεία της μονάδας/τμήματος και του θεράπο-
ντος ιατρού.
(γ) Να χρησιμοποιηθούν τα συλλεχθέντα επιδημι-
ολογικά στοιχεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

σχετικά με τον επιπολασμό της νόσου, τους παρά-
γοντες κινδύνου, την κατανομή ανά ηλικία και φύλο, 
την πορεία της νόσου, την παρακολούθηση των εκβά-
σεων, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των 
εφαρμοζόμενων θεραπειών.
(δ) Να καταστεί δυνατή η εκτίμηση της χρήσης των 
υπηρεσιών υγείας και η αποτελεσματικότερη οργά-
νωσή τους.
(ε) Να καταστεί εφικτή η παροχή στο επιστημονικό 
δυναμικό της δυνατότητας διαχείρισης και παρακο-

λούθησης των συγκεκριμένων ασθενών σε όλη την 
επικράτεια.
(στ) Να διασφαλιστεί η δυνατότητα καταγραφής 
όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων που 
σχετίζονται με την επιβεβαίωση της διάγνωσης των 
ασθενών, βάσει των επιστημονικών κριτηρίων έντα-
ξής τους στο Μητρώο.
(ζ) Να διασφαλιστεί η δυνατότητα περιοδικής κατα-
γραφής και παρακολούθησης των δεικτών και παρα-
μέτρων που κρίνονται απαραίτητες για την ανάλυση 
της πορείας των ασθενών.
(η) Να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση αντιρετροϊκών φαρμάκων καθώς και εξετάσε-
ων παρακολούθησης της νόσου σε άτομα με επιβε-
βαιωμένη HIV λοίμωξη.
(θ) Να διευκολυνθεί η επιδημιολογική επιτήρηση της 
νόσου από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ).
(ι) Να καταστεί εφικτή η συλλογή ανωνυμοποιημέ-
νων ή ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων για έρευνα, 
με δυνατότητα πρόσβασης της επιστημονικής κοινό-
τητας σε αυτά, μετά από αιτιολογημένο αίτημα.

Παράλληλα πλέον θα έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης των συνταγών αντιρετροϊκών 
φαρμάκων και των παραπεμπτικών των εργαστηρια-
κών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA 
και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοί-
μωξης για τα άτομα με επιβεβαιωμένη HIV λοίμωξη.
Η συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων 
και των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσ-
διορισμού HIV-1 RNA ή άλλων εξετάσεων παρακο-
λούθησης της HIV λοίμωξης για άτομα με επιβεβαι-
ωμένη HIV λοίμωξη θα γίνεται από τους θεράποντες 
ιατρούς.
Η νέα υπουργική απόφαση εντάσσεται όπως επιση-
μαίνει το υπ.Υγείας, στο ολοκληρωμένο Δίχτυ πρόλη-
ψης και προστασίας για τα άτομα με HIV:
- Δυνατότητα αναδοχής/υιοθεσίας από οροθετικά 
ζευγάρια εφόσον ακολουθούν την αγωγή τους 
- Δημιουργία μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής και τράπεζα κρυοσυντήρησης για 
άτομα με HIV λοίμωξη 
- Διάθεση αντιϊκών/αντιρετροϊκών φαρμάκων για την 
πρόληψη (Prep).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από 1η Ιανουαρίου 2023 επιστρέφουν στη δουλειά τους 
οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια 
περίθαλψη

Γκ. Μαγιορκίνης: Δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίεση για
να επιστρέψουν οι μάσκες στα σχολεία

Καταρτίζεται εθνικό Μητρώο ασθενών με HIV λοίμωξη
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Το πρώτο επίσημο δείπνο της Προε-
δρίας Μπάιντεν προς τιμή του Γάλ-
λου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, 
πραγματοποιήθηκε με το προεδρικό 
ζευγάρι των ΗΠΑ να υποδέχεται τους 
καλεσμένους στην είσοδο του Λευκού 
Οίκου.
Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάι-
ντεν, φόρεσε μία τουαλέτα off-the-
shoulder του οίκου Όσκαρ ντε λα 
Ρέντα σε μπλε χρώμα με μοτίβο από 
λουλούδια κεντημένα με πέτρες. Δη-
μιουργήθηκε ειδικά για την περίστα-
ση. Ο σχεδιαστής Φερνάντο Γκαρσία 
δήλωσε στην Washington Post κατά 
τη διάρκεια του δείπνου ότι «ήταν 
σημαντικό για εκείνη να νιώθει ο εαυ-
τός της».
Σημειώνεται, ότι ο διάσημος οίκος 
Oscar de la Renta είναι εδώ και χρό-
νια αγαπημένος των Πρώτων Κυριών 
από τη Τζάκι Κένεντι, Λόρα Μπους, 
Νάνσι Ρίγκαν και Χίλαρι Κλίντον.
Η  σύζυγος  του Γάλλου Προέ-
δρου,  Μπριγκίτε, επέλεξε ένα λευκό 
μακρύ φόρεμα δημιουργίας Louis 
Vuitton με ψηλό λαιμό και σκίσιμο 
στη μία πλευρά του. Το συνδύασε με 
ασημένια αξεσουάρ και λευκές γόβες.
Ανάμεσα στους 338 καλεσμένους 
στον Λευκό Οίκο ήταν η ποιήτρια 
Άντα Λάιμον (Ada Limón), ο κωμικός 
Στίβεν Κόλμπερτ (Stephen Colbert) με 
τη σύζυγό του, ο Κριστιάν Λουμπου-

τέν (Christian Louboutin), η ηθοποιός 
Τζένιφερ Γκάρνερ ( Jennifer Garner) 

με την 17χρονη κόρη της και η εγκυ-
μονούσα Κριστίν Τέιγκεν (Chrissy 

Teigen), σύμφωνα με το AP.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έλαμψαν οι Πρώτες Κυρίες στο επίσημο δείπνο του Λευκού Οίκου

Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον φέρεται να είναι 
το φαβορί για να γίνει ο επόμενος Τζέιμς 
Μποντ έπειτα από μυστική ακρόαση.
Ο Άγγλος ηθοποιός, ο οποίος είναι πε-
ρισσότερο γνωστός για τη συμμετο-
χή του στην ταινία «Avengers: Age Of 
Ultron», λέγεται ότι εντυπωσίασε την 
παραγωγό Μπάρμπαρα Μπροκόλι κατά 
τη διάρκεια ακρόασης για το ρόλο, συ-
γκεκριμένα, ερμηνείας μπροστά από 
κάμερα.
«Ο Άαρον πήγε σε ακρόαση για να γίνει ο 
επόμενος Μποντ τον Σεπτέμβριο και οι 
παραγωγοί και η Μπάρμπαρα τον αγά-

πησαν. Είναι πλέον ένα από τα φαβορί» 
ανέφερε πηγή στην εφημερίδα «Sun».
Ο Τέιλορ-Τζόνσον είχε τον πρώτο του 
ρόλο στη βιογραφική ταινία «Nowhere 
Boy», όπου υποδύθηκε τον Τζον Λένον. 
Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία 
«Bullet Train» μαζί με τον Μπραντ Πιτ.
Διάφοροι ηθοποιοί έχουν αναφερθεί ως 
πιθανοί αντικαταστάτες του Ντάνιελ 
Κρεγκ, ο οποίος ενσάρκωσε τελευταία 
φορά τον Βρετανό πράκτορα 007 στην 
ταινία «No Time To Die», μεταξύ άλλων 
οι Τομ Χάρντι και Ίντρις Έλμπα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Άαρον Τέιλορ–Τζόνσον έχει
το προβάδισμα για το ρόλο
του Τζέιμς Μποντ

Η J.Lo είναι ερωτευμένη και δεν το κρύ-
βει! Αφού ανακοίνωσε το επερχόμενο 
άλμπουμ της «This Is Me... Now», η 
Τζένιφερ Λόπεζ ( Jennifer Lopez) μίλησε 
στον Ζέιν Λόου στο Apple Music 1 για 
τον δίσκο, αποκαλύπτοντας ότι το LP 
είχε ως έμπνευση την επανασύνδεσή 
της με τον «έρωτα της ζωής μου», τον 
Μπεν Άφλεκ.

«Αιχμαλωτίσαμε αυτή τη στιγμή, που 

ξαναβρέθηκα με την αγάπη της ζωής 
μου, και αποφασίσαμε ότι θα είμαστε 
μαζί για πάντα. Το όλο μήνυμα του άλ-
μπουμ είναι ότι αυτή η αγάπη υπάρ-
χει», είπε και πρόσθεσε: «Αυτή είναι 
μια πραγματική αγάπη... Γιατί η αληθι-
νή αγάπη υπάρχει και κάποια πράγμα-
τα διαρκούν για πάντα και αυτό είναι 
πραγματικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Τζένιφερ Λόπεζ για το νέο
της άλμπουμ και την επανασύνδεσή
της με τον Μπεν Άφλεκ



Καθώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται 
λόγω του Covid-19 είναι πραγματικά μονα-
δικές για όλους, στο Tobacco Hotel έχοντας 
ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια, 
την υγεία και την άνεση των επισκεπτών 
αλλά και όλων των στελεχών μας, έχουμε 
προσαρμόσει τις λειτουργικές διαδικασίες 
σε όλα όσα προβλέπονται από τον Π.Ο.Υ. 
και τις Ελληνικές υγειονομικές αρχές.

Ως μέρος της δέσμευσής μας για την υγεία 
και την ευημερία των επισκεπτών, των ερ-
γαζομένων και της κοινωνίας μας, παρακο-
λουθούμε στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον 
covid-19 με τακτικές ενημερώσεις και καθο-
δήγηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσι-
ας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και το Υπουργείο Υγείας, 
καθώς κι από πρόσθετους κυβερνητικούς 
και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Με βάση την καθοδήγηση που έχουμε λάβει 
και τη γενική κατάσταση της ετοιμότητας 
μας, είμαστε βέβαιοι ότι οι εγκαταστάσεις 
και οι υπηρεσίες μας εξακολουθούν να εί-
ναι ασφαλείς και οι ομάδες μας έτοιμες να 
εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες μας.

Εκτιμούμε κάθε επισκέπτη που μας τιμά με 
την παρουσία του στο Davitel Tobacco Hotel.


