
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

1 7  -  2 3  δ ε κ ε μ β ρ ι ο υ  2 0 2 2  |  δ ι α ν ε μ ε τ α ι  δ ω ρ ε α ν W W W . T H E H E L L E N I C M A I L . G R

 σελ. 6

 σελ. 4  σελ. 4

Κυρ. Μητσοτάκη
Είμαι πεπεισμένος ότι θα

τα καταφέρουμε καλύτερα το 2023 
από την υπόλοιπη Ευρώπη

Ο πάπας Φραγκίσκος
δωρίζει θραύσματα
του Παρθενώνα στην χώρα  μας 
και στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

ΔΥΠΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα 
για την ενίσχυση 250 ευρώ 

σε μη επιδοτούμενους 
μακροχρόνια ανέργους

Νέα παράταση στα 
επενδυτικά σχέδια των 

αναπτυξιακών νόμων 
3299/2004 και 3908/2011

Νίκος Δένδιας: Συντονισμένοι
με εταίρους και συμμάχους
απαντάμε στις τουρκικές
αναθεωρητικές προκλήσεις σελ. 5

Κιβωτός του Κόσμου:
Εξετάζεται καταγγελία
ανήλικου για ασέλγεια
από συγκεκριμένο πρόσωπο σελ. 8

Θα είναι ο Ιμάμογλου ο αντίπαλος 
του Ερντογάν; σελ. 10

Δίκη για Μάτι: Αναβιώνει ο
εφιάλτης μέσα από τις καταθέσεις 
Πρώτη απόφαση αποζημίωσης 
συγγενών σελ. 9

 σελ. 2

 σελ. 7

Qatargate – Corriere della Sera
Η 10ωρη κατάθεση Τζόρτζι, η αντίδραση 
Καϊλή για τα λεφτά και ο πατέρας «κούριερ»



2 Επικαιρότητα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετεί- χε στο podcast «Tools and Weapons», ως καλεσμέ-

νος του προέδρου της Microsoft, Μπραντ Σμιθ. Στο 
πλαίσιο της συζήτησής τους μίλησαν για τις αλλα-
γές που έχουν γίνει στη χώρα μας λόγω της οικονο-
μικής ανάκαμψης που συντελείται μετά από μια δε-
καετία ύφεσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και 
όπως επεσήμανε εισαγωγικά ο Μπραντ Σμιθ, για 
«τη φιλοδοξία της Ελλάδας να συντηρήσει, με ψη-
φιακά εργαλεία, αρχαίους χώρους πολιτισμού και 
για την προσπάθεια που χρειάζεται ώστε να προ-
στατευτεί μία από τις παλαιότερες και καλύτερες 
συνεισφορές της Ελλάδας: η ίδια η δημοκρατία».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόεδρος 
Microsoft: 
Η Ελλάδα 
επέστρεψε-
Αξιοσημείωτες 
οι επιδόσεις της 

Αισιόδοξος ότι την προσεχή Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 
οι υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε. θα καταλήξουν σε μία 
απόφαση για την επιβολή πλαφόν στην χονδρική 
τιμή του φυσικού αερίου, εμφανίστηκε ο πρωθυ-

πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε 
ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά το πέρας των εργα-
σιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε πως θα πρόκειται για μία 
απόφαση εναρμονισμένη με τις ελληνικές επιδιώξεις 
και επέμεινε πως υπάρχει καθολική κατανόηση ότι 
δεν μπορεί να κλείσει ο χρόνος και να παραπέμψου-
με το θέμα στο μέλλον.
Ερωτηθείς για την μεθαυριανή ομιλία του στο πλαί-
σιο της συζήτησης στη Βουλή για τον Προϋπολογι-
σμό, ο κ. Μητσοτάκης, αφού ξεκαθάρισε πως ο ίδιος 
εμφανίζεται συνεπής ως προς τη δέσμευσή του για 
την εξάντληση της 4ετίας, τόνισε ότι θα προδιαγρά-
ψει το όραμά του για την επόμενη 4ετία, επιμένοντας 
ότι οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν τα σχέδια των 
κομμάτων.

Ερωτηθείς για το Qatargate, ο πρωθυπουργός έκανε 
λόγο για μία πολύ δυσάρεστη ιστορία και πολύ σοβα-
ρές καταγγελίες, ενώ προσέθεσε πως θα αποφύγει τα 
σχόλια. Ακολούθως, επετέθη εκ νέου στον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι «δεν θα 
δεχθώ να χρεώνει την Καϊλή στη Νέα Δημοκρατία, κα-
θώς είναι διαχρονικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ». Σε ερώ-
τηση για την άρση της ασυλίας της ευρωβουλευτού 
της ΝΔ, Μαρίας Σπυράκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
τόνισε: «Πρόκειται για μία πολύ σοβαρή υπόθεση. 
Αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρη εικόνα. Θα επιστρέψω 
στην Αθήνα, θα μελετήσω το θέμα και θα απαντήσω».
Σε ερώτηση για την τουρκική αντίδραση στην αιγυ-
πτιακή πρωτοβουλία να οριοθετήσει μονομερώς την 
ΑΟΖ με τη Λιβύη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμι-
σε ότι Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν οριοθετήσει μερι-

κώς τις μεταξύ τους θαλάσσιες ζώνες, μία συμφωνία, 
που, όπως είπε, είναι συμβατή με το Διεθνές Δίκαιο 
και είναι αναγνωρισμένη από όλους, εν αντιθέσει με 
το τουρκολιβυικό μνημόνιο, που όλοι το θεωρούν 
άκυρο. Τέλος, ερωτηθείς για τον αμερικανικό νόμο 
για τη μείωση του πληθωρισμού, ο πρωθυπουργός 
διεμήνυσε ότι δεν μπορούμε να μένουμε ακίνητοι 
και να παρακολουθούμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες να 
μετακινούνται στις ΗΠΑ. Γνωστοποίησε δε, ότι το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Κομισιόν να 
έλθει έως τα τέλη Ιανουαρίου με προτάσεις. «Εάν δεν 
κινηθούμε γρήγορα, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το 
πρόβλημα της ευρωπαϊκής αποβιομηχανοποίησης. 
Επιμένω ότι πρέπει να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή 
αντίδραση, δηλαδή να βάλουμε και άλλα λεφτά στο 
τραπέζι». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθη-
κε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 στις Βρυξέλλες με 
την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Giorgia Meloni, πριν 
από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου.
Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν τη βούλησή τους για την 
ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη διεύρυνση της 

συνεργασίας και του συντονισμού σε τομείς αμοιβαί-
ου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της ΕΕ, όπως τα θέμα-
τα της ενέργειας και της οικονομικής διακυβέρνησης.
Μίλησαν ακόμα για περιφερειακά και διεθνή ζητήμα-
τα, καθώς και για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέ-
πειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την κα Μeloni για τις 

τελευταίες εξελίξεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική 
Μεσόγειο και τόνισε ότι η επιθετική ρητορική της 
τουρκικής πολιτικής ηγεσίας, που απειλεί ευθέως την 
Ελλάδα, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη στα-
θερότητα στην περιοχή. ΑΠΕ-ΜΠΕ/Γραφείο Τύπου 
Πρωθυπουργού.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για την προσέλ-
κυση επενδύσεων σε συζήτηση στο πλαίσιο του 33ου 
Greek Economic Summit που διοργανώνει το Ελληνο-
αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανέφερε τα εξής:
«Αντιμετωπίσαμε σειρά προκλήσεων. Οφείλω να πω 
ότι το επιχείρημα για να προσελκύσουμε άμεσες επεν-
δύσεις στην Ελλάδα είναι πιο εύκολο από ότι πριν από 
3,5 χρόνια. Τότε έπρεπε να τους πείσουμε ότι όντως τα 
πράγματα θα αλλάξουν, ότι θα βάλουμε σε τάξη τα δη-
μοσιονομικά μας. Τώρα είναι πιο εύκολο γιατί μπορού-
με να δείξουμε απτά αποτελέσματα. Η ανάπτυξη είναι 
πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ, έρχονται ξένες επενδυ-
σεις και το 2021-2022 δεν θα είναι μοναδικές χρονιές, 
αλλά θα συνεχιστεί αυτή η τάση. Έχουμε σχέδιο με-
ταρρυθμίσεων. Κάποιες από τις κρίσεις που αντιμετω-
πίσαμε ήταν και ευκαιρίες για να ενισχύσουμε τη θέση 
της Ελλάδας. Όταν απευθύνομαι τώρα στους ξένους 
επενδυτές είναι πιο εύκολο το εγχείρημα. Προφανώς 
αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις, αλλά είμαι 
πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα το 2023 
από ότι η υπόλοιπη Ευρώπη. Οι μεταρρυθμίσεις δεν 
σταματούν. Μόλις ξεκινήσαμε. Αν ο ελληνικός λαός μας 
δώσει τη ψήφο του για δεύτερη θητεία έχουμε σαφέ-
στατο σχέδιο και μεγαλύτερη τεχνογνωσία τώρα»
Μιλώντας για τον κόσμο την επόμενη δεκαετία ο 
πρωθυπουργός σημείωσε: «Δέκα χρόνια από τώρα θα 
γιορτάζετε τα 100 χρόνια του ελληνοαμερικανικού επι-
μελητηρίου. Δεν μπορώ να προβλέψω τόσο μακριά. Τα 
μεγάλα στοιχήματα τα οποία θέτουμε τώρα είναι αδια-
πραγμάτευτα σε ότι αφορά στην πράσινη, την ψηφιακή 
μετάβαση και για το εργατικό δυναμικό το οποίο χρειά-
ζεται σημαντική αναβάθμιση στις δεξιότητές του. Προ-
στασία οικονομίας, ενίσχυση άμυνας μας. Στην ενέρ-
γεια θέλουμε να είμαστε παγκόσμιος πρωταγωνιστής 
στη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Ξέρουμε πως θα 
το πετύχουμε. Γνωρίζουμε ότι οι υδρογονάνθρακες θα 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενδιάμεση περίοδο. Εί-
ναι και αυτό στοίχημα, να γίνει η Ελλάδα κέντρο για το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο της Ευρώπης. Το ψηφιακό 
στοίχημα επίσης. Είμαστε πολύ πιο επιτυχείς από ότι 
περίμεναν οι άνθρωποι. Είμαστε επαναλαμβάνω μόνο 
στην αρχή. Τα πανεπιστήμιά μας ανοίγουν προς τον 
κόσμο. Τα στοιχήματα που έχουμε βάλει ευθυγραμμί-
ζονται με τις μεγάλες τάσεις στον κόσμο».
Καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα της Ελλά-
δας και οι Έλληνες της διασποράς έπαιξαν ρόλο 
σε αυτό
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση 
πόσο διαφορετικός θα είναι ο κόσμος μετά το τέλος του 
πολέμου στην Ουκρανία σημείωσε τα εξής: «Είμαστε 
αντιμέτωποι με μία κατάσταση η οποία μέχρι πρότινος 
ήταν αδιανόητη. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει αναταρα-
χές στην αγορά ενέργειας. Πολλές χώρες κατάφεραν να 
παραμείνουν ανθεκτικές. Είναι θέμα η αναπλήρωση 
του αερίου όταν σταματήσει η αναπλήρωση από τη 
Ρωσία. Οι ΗΠΑ βάζουν μεγάλο στοίχημα για την πράσι-
νη τεχνολογία και το κάνουν με έναν τρόπο που βασί-
ζεται στις αρχές του προστατευτισμού. Η Ευρώπη ίσως 
αισθανθεί μία πίεση στο κόστος ενέργειας και είναι δύ-
σκολο να πείσεις μεγάλες εταιρείες να παράγουν στην 
Ευρώπη. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα, οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες να παραμείνουν στην Ευρώπη. Οι ΗΠΑ αυτό 
που κάνουν με την Κίνα δεν επηρεάζει διατλαντικούς 
εταίρους. Το επικοινώνησε και ο πρόεδρος Μακρόν 
στον πρόεδρο Μπάιντεν.
Πιστεύω ότι κινούμαστε προς ένα κόσμο όπου η παγκο-
σμιοποίηση όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα, θα παρα-
μείνει πιο αδύναμη. Η γεωπολιτική θα παίξει ρόλο και η 
στρατηγική αυτονομία θα γίνει όλο και πιο σημαντική. 
Χώρες με παραγωγική βάση όπως η Ελλάδα θα έχουν 
πολλές ευκαιρίες. Πχ φαρμακευτικά προϊόντα. Διαπι-
στώσαμε την εξάρτησή μας από την Κίνα. Πριν από 10 

ημέρες ήμουν στην Τρίπολη όπου δύο μεγάλες επενδύ-
σεις λαμβάνουν χώρα για την παραγωγή φαρμάκων. 
Υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Δεν αναζητούμε την πιο φθηνή περιοχή πα-
ραγωγής, αλλά την επαναφέρουμε στην Ελλάδα»
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι οι σχέσεις Ελ-
λάδας και ΗΠΑ είναι οι καλύτερες. «Είμαι ευτυχής ότι 
και το ενδιαφέρον των Ελλήνων της διασποράς να 
επενδύσουν στην Ελλάδα είναι αυξημένο. Δώσαμε τη 
δυνατότητα να ψηφίζουν, αλλά υπάρχουν περιορισμοί 
δυστυχώς. Αν δούμε πόσοι Έλληνες ή ελληνοαμερικα-
νοί κατέχουν υψηλές θέσεις στις ΗΠΑ, θα διαπιστώ-
σουμε ότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να πείσεις την 
ελληνοαμερικανή κοινότητα για τις αξίες της Ελλάδας. 
Έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε αποτελεσματι-
κά τις προσδοκίες, γνωρίζουμε πόσο ελκυστικό είναι 
να έρθουν στην χώρα. Καταφέραμε να αλλάξουμε την 
εικόνα της Ελλάδας και οι Έλληνες της διασποράς έπαι-
ξαν ρόλο σε αυτό. Και είναι τεράστια πηγή ταλέντων. 
Πολλοί νέοι ταλαντούχοι Έλληνες θέλουν να επιστρέ-
ψουν στην Ελλάδα. Πιστεύω σε αυτό και πιστεύω στο 
μέλλον της Ελλάδας».
 Όραμα μου να κάνω την Ελλάδα κορυφαίο τουρι-
στικό προορισμό στον κόσμο-Το 2030 να είμαστε 
εξαγωγέας ενέργειας από ΑΕΠ
Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για την ανταγωνιστικότη-
τα της χώρας και απάντησε τα εξής: «Έχουμε κάθετες 
πολιτικές σε συγκεκριμένους τομείς. Έχουμε και διά-
φορες πολιτικές σε στοχευμένες περιοχές. Πχ ο τομέας 
αγροτοδιατροφής όπου υπάρχουν τεράστιες ευκαιρί-
ες. Μπορούμε να απομακρυνθούμε από το μοντέλο του 
μεμονωμένου μικροκαλλιεργητή σε συνεταιρισμούς. 
Ανθίζουν οι εξαγωγές. Ξεπέρασαν το 40% του ΑΕΠ μας, 
είναι τεράστιο άλμα. Δείτε το ελαιόλαδο. Τώρα μικροί 
παραγωγοί κάνουν brand name και το εξάγουν σε υψη-
λή τιμή. Επίσης τουρισμός και ευεξία. Το όραμά μου εί-

ναι να κάνω την Ελλάδα τον κορυφαίο τουριστικό προ-
ορισμό στον κόσμο. Δεν υπάρχει συμβιβασμός σε ότι 
αφορά την αειφορία, τοπικά προίόντα, τη διασύνδεση 
με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Όταν λέμε προο-
ρισμός και ποιότητα ζωής, οτιδήποτε συνεπάγεται. Η 
Ελλάδα είναι σε μοναδική θέση για να εκμεταλλευτεί 
την έννοια της ευεξίας. Έχει να κάνει με τον καιρό, το 
φαγητό, τα κοινωνικά δίκτυα, τη δυνατότητα να έχεις 
γνήσιες εμπειρίες στην Ελλάδα. Κάποιοι τουριστικοί 
προορισμοί ήδη φτάνουν σε επίπεδο κορεσμού, άρα 
πρέπει να τεθεί το ζήτημα της αειφορίας στον πυρή-
να. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Θα 
είναι καλύτεροι οι μισθοί στους ανθρώπους του τουρι-
σμού, καθώς θα είναι πιο πεπειραμένοι».
Ο κ. Μητσοτάκης σε επόμενη ερώτηση για τις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας και την πράσινη μετάβαση ανέφερε 
τα εξής: «Έχουμε βάλει τεράστιο στοίχημα σε ότι αφορά 
τις ΑΕΠ. Έχουμε άφθονο ήλιο, άνεμο και νερό. Η Ελλά-
δα είναι πρωταγωνίστρια ήδη στις ΑΕΠ. Προσβλέπου-
με να φτάσουμε στα 25 KW μέχρι το 2030, να είμαστε 
εξαγωγέας ενέργειας από ΑΕΠ. Ξέρουμε ποιοι είναι οι 
φραγμοί και τι πρέπει να υπερπηδήσουμε. Το πρόβλη-
μα στην Ελλάδα είναι το δίκτυο. Πρέπει να είμαστε την 
προμετωπίδα και των νέων τεχνολογιών. Ήδη έχουμε 
συλλέξει τα πλεονάζοντα κέρδη από τις εταιρείες, έχου-
με επιβάλλει φόρου 90% στα υπερβάλλοντα κέρδη, 
για να υποστηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
Βραχυπρόθεσμα να εξασφαλίσουμε προσφορά και 
λογικές τιμές, ευελπιστώ να το πετύχουμε αύριο στην 
τιμή του φυσικού αερίου αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα 
να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση. Έχουμε και 
ρόλο να παίξουμε ως αγωγός από την βόρειο Αφρική 
στην Ευρώπη. 50% της Αιγύπτου κατοικείται. Δεν είναι 
δύσκολο να βρεθεί χώρος για φωτοβολταϊκά πάρκα εκεί 
και συζητάμε για καλώδιο που θα συνδέει την Αίγυπτο 
με την Ελλάδα». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αισιοδοξία Κυρ. Μητσοτάκη για λύση στο πλαφόν στο φυσικό αέριο 
την Δευτέρα στη Σύνοδο Υπουργών Ενέργειας

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε την Ιταλίδα ομόλογό του για την 
τουρκική προκλητικότητα και τις απειλές κατά της Ελλάδας

Κυρ. Μητσοτάκης: Είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε 
καλύτερα το 2023 από την υπόλοιπη Ευρώπη
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Ενεργοποιήθηκε Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, η 
πλατφόρμα για την εφάπαξ έκτακτη οικονομι-
κή ενίσχυση, ύψους 250 ευρώ, που θα καταβά-
λει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) 
σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους 
που έχουν συμπληρώσει 12-24 μήνες συνεχόμε-
νης ανεργίας.
Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που 
πληρούν όλες τις εξής προϋποθέσεις:
- Ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για 
διάστημα πάνω από 12 και έως 24 μήνες στις 
30/11/2022.
- Δεν είναι δικαιούχοι άλλης παροχής, επιδό-
ματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης της ΔΥΠΑ, του 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και των 
οικονομικών παροχών που χορηγούνται σε 
άτομα με αναπηρία ή του επιδόματος παιδιού.

- Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του επι-
δόματος θέρμανσης 2021, κατά το φορολογικό 
έτος 2021, δηλαδή έως 14.000 ευρώ για άγα-
μους, 20.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανό-
μενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή 23.000 
ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, προσαυξα-
νόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δι-
αδικασία για την καταβολή της ενίσχυσης έχει 
ως εξής:
- Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην 
πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.
g o v.g r/ i p i r e s i e s /e r g a s i a - k a i - a s p h a l i s e /
anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-se-
makrokhronia-anergous, ως εξής:
1. Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία 

τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την κατα-
βολή της ενίσχυσης, καθώς και την οικογενει-
ακή κατάσταση.
2. Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέ-
σεων, μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμό-
διων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ, ΓΓΠΣΔΔ).
3. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα 
στους λογαριασμούς των δικαιούχων, οι οποίοι 
πιστώνονται εντός τριών εργάσιμων ημερών.
Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη με βάση το 
τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ ως εξής:
- Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 0, 1: Τετάρτη 14/12 και 
ώρα 17:00 έως Πέμπτη 15/12 και ώρα 23:59.
- Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 2, 3, 4, 5: Παρασκευή 
16/12 (ώρα 00:00 έως 23:59).
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 6, 7, 8, 9: Σάββατο 17/12 
(ώρα 00:00 έως 23:59).

- Όλα τα ΑΦΜ: Κυριακή 18/12 και ώρα 00:00 έως 
Δευτέρα 19/12 και ώρα 07:00.
Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι ήταν μακροχρό-
νια άνεργοι πάνω από 12 και έως 24 μήνες στις 
30/11/2022 μπορούν να εισέλθουν στην πλατ-
φόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ. Όπως επι-
σημαίνεται στην ανακοίνωση, δεν απαιτείται 
η υποβολή δικαιολογητικών και δεν υπάρχει 
κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώ-
θησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότο-
πο www.dypa.gov.gr. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΥΠΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα για την ενίσχυση 250 ευρώ
σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους 

Οικονομία

Νέα παράταση δίνεται στην προθεσμία ολοκλήρω-
σης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 
και 3908/2011.
Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο 
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής 
Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστα-
σία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμί-
σεις» προβλέπεται η παράταση, εκ νέου, της προθε-
σμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 
και 3908/2011.
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 79 του νομοσχεδίου 
χορηγείται νέα παράταση στην προθεσμία ολοκλή-
ρωσης επενδυτικών σχεδίων, εννέα μηνών για τα 
επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 (Α' 261) και ενός 
έτους για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011 (Α' 
8), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο 
ν. 4399/2016 (Α' 167). Η παράταση αυτή κρίνεται απα-
ραίτητη για την ολοκλήρωση των εν λόγω επενδυτι-
κών σχεδίων, λαμβανομένης υπόψη της συμβολής 
τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Σημειώνεται ότι όπως δήλωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος 
Παπαθανάσης σε συνομιλία του με δημοσιογρά-
φους «θα είναι η τελευταία φορά που δίνεται 
παράταση».

«Επιχειρηματικότητα 360 °» 
Στο μεταξύ τις επόμενες μέρες, όπως γνωστοποίη-
σε ο κ. Παπαθανάσης αναμένεται η προκήρυξη του 
καθεστώτος του νέου αναπτυξιακού νόμου «Επιχει-
ρηματικότητα 360 ° »  προϋπολογισμού 150 εκατ. 
ευρώ.  Από τα 150 εκατ. ευρώ, τα 75 εκατ. θα διατε-
θούν ως ενισχύσεις στις επιχειρήσεις με τη μορφή  
της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους 
δημιουργούμενης απασχόλησης και τα υπόλοιπα 75 
εκατ. ευρώ ως φορολογικές απαλλαγές. Η διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή για τρεις 
μήνες.
Στο πλαίσιο των ενισχύσεων του καθεστώτος «Επι-
χειρηματικότητα 360 ° » μπορούν να υπαχθούν τα 
επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών, δηλαδή 
όλων των τομέων της οικονομίας, με εξαίρεση αυτά 
που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγρο-
διατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίη-
σης γεωργικών προϊόντων - αλιείας, της μεταποίησης 
- εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστι-
κών επενδύσεων και των εναλλακτικών  μορφών 
τουρισμού. 
Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμέ-
νο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν 
μία από τις προϋποθέσεις:
- Δημιουργία νέας μονάδας.
- Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μο-
νάδας.
-  Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε 
προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί 
ποτέ από αυτήν, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες 
δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά ποσοστό 

200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού 
που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγρα-
φεί στο φορολογικό έτος πριν από την αίτηση υπα-
γωγής του σχεδίου.
- Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής 
διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
Όπως και στα άλλα καθεστώτα του αναπτυξιακού 
νόμου, δικαιούχοι της «Επιχειρηματικότητας 360 ° » 
είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημέ-
νοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικρά-
τεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του 
επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλου-
θες μορφές:
- Εμπορική εταιρεία.
- Συνεταιρισμός.
- Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), 
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Ομάδες Παραγωγών 
(Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνε-
ταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).
- Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την 
υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες 
δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του 
επενδυτικού σχεδίου.
- Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότη-
τα.
- Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές 
τους, με την προϋπόθεση ότι:
α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου 
σκοπού,
β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε 
αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους 
πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων που ορίζει ο νόμος 4887/22 (άρθρα 22 
και 25).
Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχι-
στο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου πρέπει να ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ για τις 
μεγάλες επιχειρήσεις, στις 500 χιλ. ευρώ για τις με-
σαίες επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για τις μικρές 
επιχειρήσεις, στις 100 χιλ. ευρώ για πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και στις 50.000 ευρώ για τις Κοινωνι-
κές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, καθώς και τους 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεται-
ρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυξημένα ποσο-
στά ενισχύσεων χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια 
που υλοποιούνται σε ορεινές περιοχές, σε περιοχές 
σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα, σε 
νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, 
σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές κατα-
στροφές, καθώς και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως 
διατηρητέα.

Επιλέξιμες δαπάνες
Όπως προαναφέρθηκε, τα επενδυτικά σχέδια του 
καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360 ° » ενισχύο-
νται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της 
επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μί-
σθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα 
προαναφερθέντα κίνητρα πλην της επιχορήγησης.
Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου ανα-
πτυξιακού νόμου κατανέμονται σε αυτές που εντάσ-
σονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και 
στις δαπάνες εκτός «Χάρτη».
Οι επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων 
είναι οι εξής:
α) Κτιριακές εγκαταστάσεις: Δαπάνες κατασκευής, 
επέκτασης και εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκατα-
στάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων 
των κτιρίων, καθώς και οι κτιριακές κατασκευές για 
τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με 
αναπηρία.
β) Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου: Χω-
ματουργικές εργασίες, διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου, περίφραξη οικοπέδου, οικοδομικά βιολογι-
κού καθαρισμού, φυτεύσεις, ηλεκτρολογικές εγκατα-
στάσεις περιβάλλοντος χώρου, υδραυλικές εγκατα-
στάσεις περιβάλλοντος χώρου, υδροδότηση.
Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερ-
βαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων 
δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα και το 80% για 
επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα 
οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
γ) Μηχανολογικός εξοπλισμός, τεχνικές - ειδικές 
εγκαταστάσεις:
Αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσε-
ων και γενικά των διευθετήσεων που γίνονται για τη 
μόνιμη εγκατάστασή τους και τη σύνδεσή τους στο 
παραγωγικό κύκλωμα.
Δαπάνες κατασκευής, αγοράς, προμήθειας ή εκσυγ-
χρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (π.χ. εγκαταστά-
σεις θέρμανσης, μονάδων κλιματισμού ή αποθηκευ-
τικές δεξαμενές).
δ) Λοιπός εξοπλισμός: 
Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης λοιπού εξοπλι-
σμού ή/και αγορά επίπλων και σκευών γραφείου μό-
νον εφόσον εάν είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού 
εξοπλισμού της επένδυσης.
ε) Μεταφορικά μέσα: Κάθε είδους οχήματα με τα 
οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές και με-
τακινήσεις του προσωπικού και πελατών, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της 
μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως 
έξι θέσεων.
στ) Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας 
που έχει παύσει τη λειτουργία της τουλάχιστον δύο 
έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής:
- Αγορά του ακινήτου (κτίριο) της μονάδας.
- Αγορά του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 
της μονάδας.
ζ) 'Αυλα στοιχεία ενεργητικού: 
Δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας - τεχνογνω-
σίας, πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών δια-
σφάλισης ποιότητας, αγορά, ανάπτυξη λογισμικού, 
συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.
η) Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: 
Επιλέξιμη είναι η δαπάνη μισθολογικού κόστους των 
νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως απο-
τέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημι-
ουργία κάθε θέσης.
Αντίστοιχα οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερεια-
κών Ενισχύσεων είναι οι εξής:
α) Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρε-
σίες σε ΜμΕ:
Αφορούν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επεν-
δυτικά σχέδια νέων ΜμΕ.
β) Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση: Αφορούν 
την αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαί-
δευση των εργαζομένων, καθώς και την εκπαίδευση/
κατάρτιση προσωπικού της επιχείρησης σε θέματα 
σημαντικά για τη λειτουργία και οργάνωση της επι-
χείρησης.
γ) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέ-
σεις: 
Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης 
περιπτέρου για τη συμμετοχή σε εμπορική έκθεση.
δ) Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώ-
ρων: 
Επιλέξιμες είναι όσες απαιτούνται για τις εργασίες 
αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της 
αξίας του οικοπέδου. Περιλαμβάνονται δαπάνες για 
εξυγίανση εδαφών, υπόγειων νερών και διαχείρισης 
αποβλήτων.
ε) Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίη-
ση αποβλήτων:
Οι πρόσθετες δαπάνες που είναι απαραίτητες για 
να πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερεςή 
αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή 
επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβα-
τική μονάδα που θα κατασκευαζόταν χωρίς να λάβει 
ενίσχυση.
στ) Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική 
θέση. 
Οι μισθολογικές δαπάνες για εργαζομένους σε μειο-
νεκτική θέση και με αναπηρία.
ζ) Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής από-
δοσης:
 Οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται ώστε να 
επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής από-
δοσης.
η) Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέρ-
γειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ:
Οι πρόσθετες δαπάνες σε εξοπλισμό που χρειάζεται 
η εγκατάσταση για να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης, σε σύ-
γκριση με συμβατικές εγκαταστάσεις.
θ) Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσι-
μες πηγές.
ι) Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημά-
των τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νέα παράταση στα επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών 
νόμων 3299/2004 και 3908/2011 
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Την ανακοίνωση του Αιγύπτου Προέδρου Αμπντέλ 
Φατάχ αλ Σίσι για την οριοθέτηση των δυτικών θα-
λάσσιων ορίων της Αιγύπτου, καλωσόρισε ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, διαμηνύοντας πως 
«η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν συνεχή συντονισμό 
για θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της στα-
θερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο». Σε δηλώσεις 
του μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών 
της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι στην 
Αθήνα, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε, μάλιστα, πως 
η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου 
για την οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζω-
νών είναι ένα λαμπρό παράδειγμα που επιβεβαιώνει 
την πίστη της χώρας μας στο Διεθνές Δίκαιο και στο 
Δίκαιο της Θάλασσας και που συμβάλλει στη σταθε-
ρότητα και στην ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, 
σε αντίθεση με τα μνημόνια κατανόησης που υπε-
γράφησαν μεταξύ της διοίκησης της Τρίπολης και της 
Τουρκίας.
Επίσης, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον ομόλογό του 
της Βόρειας Μακεδονίας για την επιθετική ρητορική 
της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσό-
γειο και αναφερθείς στις σχέσεις της Ελλάδας με τις 
χώρες της περιοχής, τόνισε πως έχουν εξελιχθεί σε 
εταιρικές σχέσεις.
Παράλληλα, έχοντας στο πλάι του τον Μπουγιάρ 
Οσμάνι, στις κοινές δηλώσεις τους μετά την τρίτη 
διμερή τους συνάντηση τους τελευταίους 7 μήνες, ο 
υπουργός Εξωτερικών έστειλε το διττό μήνυμα πως 
η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα και συνηγορεί υπέρ 
του μέλλοντος των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, στη-
ρίζει τη Βόρεια Μακεδονία προκειμένου να προάγει 
τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να ενταχθεί στην 
ΕΕ και πως «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε τρίτα 
μέρη, τα οποία εμπνέονται από αναθεωρητικές βλέ-
ψεις», να εκμεταλλευτούν την κόπωση από όλη αυτή 
τη διαδικασία.
Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί Εξωτερι-
κών συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, με τον Νίκο Δέν-
δια να υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που αποδίδει 
η Ελλάδα στην ενίσχυσή τους. «Η Ελλάδα είναι ο πιο 
στενός εταίρος και σύμμαχος στην περιοχή, χωρίς 
καμία κρυφή ατζέντα» κατέστησε σαφές και διαμήνυ-
σε: «Μπορείτε πάντα να βασίζεστε στη φιλία μας και 
στην υποστήριξή μας». Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος 
πνεύματος, επισήμανε πως η υποστήριξη της Ελλά-
δας επιβεβαιώθηκε με την ξεκάθαρη θέση καθώς και 
με τις συνεπείς προσπάθειες υπέρ της ένταξης της 
Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ, αλλά και μέσω της δι-

οργάνωσης της πρώτης Διακυβερνητικής Διάσκεψης 
μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας. 
Όπως υπογράμμισε, η «Πολιτική Διακυβερνητική Δι-
άσκεψη Βόρειας Μακεδονίας - ΕΕ» απέστειλε ένα ξε-
κάθαρο μήνυμα, όχι μόνο για τη Βόρεια Μακεδονία, 
αλλά και για την ευρωπαϊκή προοπτική όλων των 
Δυτικών Βαλκανίων.
Εστιάζοντας στη διμερή συνεργασία, συζήτησαν για 
θέματα ενέργειας, οικονομίας, διασυνδεσιμότητας, 
με τον Νίκο Δένδια να υπογραμμίζει ότι οι δύο χώρες 
μπορούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο κοινών συμ-
φερόντων, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 
πράσινη ενέργεια, η αμυντική βιομηχανία, «κάτι που 
είναι προς όφελος και των δύο χωρών, αλλά και του 
ΝΑΤΟ». Επίσης, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών 
είπε πως συζήτησαν για τη στρατηγική σημασία του 
διανσυδετήριου αγωγού (Interconnector) μεταξύ της 
Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας και πόσο σημα-
ντική είναι η εναέρια επιτήρηση της χώρας από την 
ελληνική Πολεμική Αεροπορία, που ξεκίνησε το 2019, 
συγχαίροντας τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδο-
νίας για την ευθυγράμμιση με την Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική & Ασφάλεια της ΕΕ.
Σε ό,τι αφορά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο 
υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως «όλες οι προ-
σπάθειες μας έχουν στόχο να στηρίξουν τον ουκρανι-
κό λαό» και τόνισε πως για την Ελλάδα η απάντηση εί-
ναι πάντα απλή και έχει να κάνει με τους θεμελιώδεις 
πυλώνες της εξωτερικής της πολιτικής, που είναι ο 
σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, η εθνική κυρι-

αρχία και η ανεξαρτησία όλων των κρατών, καθώς και 
η αποχή από τη χρήση βίας ή την απειλή χρήσης βίας.
Περαιτέρω, ο Νίκος Δένδιας συνεχάρη τη Βόρεια 
Μακεδονία για την ανάληψη, σε λίγες ημέρες, της 
προεδρίας του ΟΑΣΕ για το 2023 και ευχήθηκε κάθε 
επιτυχία. Προσέθεσε πως θα είναι αρκετά δύσκολη 
αποστολή, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά, κατά τη 
διάρκεια της οποίας η ευρωπαϊκή ήπειρος αντιμετώ-
πισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει την καταστρο-
φική και επιθετική εισβολή. Ωστόσο, εξέφρασε τη 
βεβαιότητά του ότι η Βόρεια Μακεδονία θα κάνει ό,τι 
μπορεί ούτως ώστε ο ΟΑΣΕ να επιτελέσει την αποστο-
λή του και να προάγει την ασφάλεια στην Ευρώπη. 
Μάλιστα, διαμήνυσε πως η Ελλάδα θα παρέχει κάθε 
δυνατή υποστήριξη σε αυτή την προσπάθεια. Ακόμα, 
εκτίμησε πως κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Βό-
ρειας Μακεδονίας «θα δούμε κάποιες λύσεις» για το 
θέμα της Ουκρανίας.
Μετά τις κοινές δηλώσεις, ο Νίκος Δένδιας θα παρα-
θέσει γεύμα εργασίας στον Μπουγιάρ Οσμάνι, κατά 
το οποίο αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα διμε-
ρούς συνεργασίας και εμπορίου, περιφερειακής και 
παγκόσμιας συνεργασίας, καθώς και ασφάλειας στην 
Ευρώπη, αλλά και για την εισβολή στην Ουκρανία.
Μπουγιάρ Οσμάνι: Παράδειγμα καλής γειτονίας, η 
σχέση Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βό-
ρειας Μακεδονίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
τη σημερινή του επίσκεψη στην Αθήνα. «Είναι πάντα 
πολύ ευχάριστο να βρίσκομαι στην Αθήνα ανάμεσα 
σε εταίρους και φίλους» επισήμανε αποτυπώνοντας 
το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Προς επίρρωση, ο 
Μπουγιάρ Οσμάνι δήλωσε πως είναι ιδιαιτέρως ικα-
νοποιημένος που η σχέση μεταξύ Βόρειας Μακεδονί-
ας και Ελλάδας παρέχει ένα αληθινό παράδειγμα κα-
λής γειτονίας. «Ένα παράδειγμα του πώς μπορούμε 
να οικοδομήσουμε μια μακρά και σταθερή συνεργα-
σία, που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και 
στον σεβασμό» προσέθεσε.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη συμφωνία μεταξύ των 
δύο χωρών για τη στρατηγική τους σχέση, σημειώ-
νοντας πως η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τη 
βάση για περαιτέρω συνεργασία, καθώς και για πε-
ραιτέρω ενδυνάμωση των αμοιβαίων σχέσεων.
Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μα-
κεδονίας εξέφρασε την εκτίμησή του για «τη στήριξη 
που έχει προσφέρει η Ελλάδα στο πλαίσιο της εντα-
ξιακής πολιτικής της χώρας του». Μια υποστήριξη, 
ανέφερε επιπροσθέτως, που η Βόρεια Μακεδονία 

περιμένει να συνεχίσει η Ελλάδα να παρέχει, μέσω 
της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσης.
Επίσης, εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συνεργα-
σία με την Ελλάδα στο πλαίσιο της συμμαχίας του 
ΝΑΤΟ.
Περαιτέρω, κατέστησε σαφές πως οι καλές πολιτικές 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν δημιουργήσει 
νέες συνθήκες για την ανάπτυξη της οικονομικής συ-
νεργασίας. Ενδεικτικά, ανέφερε πως μετά τη Συμφω-
νία των Πρεσπών, από το 2018, το συνολικό εμπόριο 
μεταξύ των δύο χωρών έχει αυξηθεί κατά 100%, από 
853 εκατ. ευρώ, φέτος θα ξεπεράσει το 1,6 δισ. ευρώ. 
Πρόκειται για εξαιρετικά αποτελέσματα, υπογράμμι-
σε και εξέφρασε την εδραία πεποίθησή του ότι οι δύο 
χώρες μπορούν να τα βελτιώσουν περαιτέρω. Σημεί-
ωσε ακόμα πως οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στη 
Βόρεια Μακεδονία, που είναι 620 εκατ. ευρώ, έχουν 
μεγάλο μερίδιο του ΑΕΠ της χώρας του και εξέφρασε 
τη βούλησή του για ενίσχυση των επιχειρηματικών 
σχέσεων και της οικονομικής συνεργασίας.
Αναφερθείς στη Σερβία και στο Κόσοβο, ο υπουργός 
Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας είπε πως αντι-
μετωπίζουν δύσκολες προκλήσεις που ουσιαστικά 
οδηγούν σε μια αίσθηση ανασφάλειας στην ευρύτε-
ρη περιοχή, και γ' αυτό, όπως προέταξε, μια ολοκλη-
ρωμένη λύση με τη μεσολάβηση της ΕΕ και των ΗΠΑ 
θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια 
για την ευρύτερη περιοχή. Στο σημείο αυτό, προχώ-
ρησε στη διαπίστωση πως η Ευρώπη, στο σύνολο της, 
αντιμετωπίζει ίσως την πιο δύσκολη κρίση ασφαλεί-
ας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτό το πλαί-
σιο, καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, 
λέγοντας πως παραβιάζει όλους τους κανόνες του Δι-
εθνούς Δικαίου και τον Χάρτη του ΟΗΕ. «Αυτές οι αρ-
χές είναι, επίσης, πολύτιμες για οποιοδήποτε μέλος 
της διεθνούς συμμαχίας» διαμήνυσε επιπροσθέτως.
Σε ό,τι αφορά την ανάληψη της προεδρίας του ΟΑΣΕ 
για το 2023 από τη χώρα του, ο υπουργός Εξωτερικών 
της Βόρειας Μακεδονίας σκιαγράφησε το περίγραμ-
μα της πολιτικής της χώρας του. «Θα προασπίσουμε 
τις αρχές και τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ» είπε.
Τέλος, ο Μπουγιάρ Οσμάνι απηύθυνε πρόσκληση 
στον Νίκο Δένδια να επισκεφτεί τα Σκόπια, προκει-
μένου «να επαναβεβαιώσουν τις εξαιρετικές σχέσεις 
και να συνεχίσουμε τη μακρά φιλία μεταξύ των δύο 
χωρών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν 
θα σταματήσει να απαντά στην αναθεωρητική 
επεκτατική πολιτική της συντονισμένα με τους 
συμμάχους και εταίρους της, έστειλε από το 
βήμα της βουλή ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος 
Δένδιας και τόνισε ότι η Ελλάδα θα απαντά στις 
τουρκικές προκλήσεις με ψυχραιμία και νηφα-
λιότητα και δεν θα διολισθήσει στο πεδίο του 
παραλογισμού και της επιθετικότητας της. Μι-
λώντας επί του κρατικού προϋπολογισμού του 
2023, ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε ως μεγάλη πρό-
κληση τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και 
τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
ενώ σημείωσε ότι η ΝΔ είναι ένα βαθύτατο ηθικό 
και λαϊκό κόμμα που πολλές φορές συγκρούστη-
κε με οικονομικές ελίτ στην ιστορία της παράτα-
ξης. «Απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις το 
ΥΠΕΞ ανταποκρίνεται με συγκεκριμένες δράσεις 
και έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα ξεπερνώ-
ντας το σύνδρομο της φοβικής και περίκλειστης 
περιχαράκωσης της χώρας», ανέφερε στην αρχή 
της ομιλίας του ο κ. Δένδιας.
Ο κ. Δένδιας μίλησε για συγκεκριμένη, συγκρο-
τημένη νεωτερική εξωτερική πολιτική, που 
όπως είπε, ενισχύσει τη γεωπολιτική θέση της 
χώρας, στη βάσει του διεθνές δίκαιου για το σε-
βασμό στην εθνική κυριαρχία και την ακεραιό-
τητα όλων των κρατών για την ειρηνική επίλυση 

των προβλημάτων. «Με τις σημαντικές αμυντι-
κές συμφωνίες που υπογράφηκαν έχε ενισχυ-
θεί το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας. Και 
η Τουρκία ενοχλείται από αυτό. Δεν θα έπρεπε 
όμως. Αντίθετα θα έπρεπε να επιδιώξει την απο-
κλιμάκωση με διάλογο επί της διαφοράς μας και 
με συγκεκριμένη βάση το διεθνές δίκαιο και το 
δίκαιο της θάλασσας, χωρίς απειλές πολέμου, 
πυραύλων ή νυχτεριών αφίξεων», τόνισε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Δένδιας και συμπλήρωσε:
«Αντί να κάνει αυτό η Τουρκία, κατασκευάζει 
εχθρούς από το Αιγαίο μέχρι τον Ατλαντικό 
δημιουργεί όξυνση προωθώντας πρωτοφανή 
σχέδια αναθεωρητισμού και επεκτατισμού και 
παραβιάζοντας κάθε μέρα το διεθνές δίκαιο και 
το δίκαιο της θάλασσας». «Είναι ιστορική η διεύ-
ρυνση του τουρκικού αναθεωρητισμού και των 
τουρκικών διεκδικήσεων της Τουρκίας, από το 
1973 μέχρι σήμερα» τόνισε ο κ. Δένδιας και κατέ-
θεσε στη βουλή 16 χάρτες, που απεικονίζουν με 
αδιάψευστο τρόπο τις τουρκικές, παράνομες και 
μονομερείς ενέργειες και αιτιάσεις της Τουρκίας. 
«Δεν θα σταματήσουμε συντονισμένα με τους 
εταίρους και συμμάχους μας να απαντάμε σε 
αυτές τις προκλήσεις», είπε, και έδωσε έμφαση 
στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από την 
ελληνική κυβέρνηση τόσο με τις ΗΠΑ, όσο και 
με τη Γαλλία και την Αίγυπτο που όπως είπε ανα-

γνωρίζουν το αυτονόητο της εθνικής κυριαρχίας 
της Ελλάδος.
«Στις προκλήσεις της Τουρκίας εμείς απαντάμε 
με ψυχραιμία και νηφαλιότητα και δεν θα διολι-
σθήσουμε στο πεδίο του παραλογισμού και της 
επιθετικότητας της. Τα δόγματα του 19ου αιώνα 
έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Και είμαι βέβαι-
ος ότι και ο τουρκικός λαός θέλει σταθερότητα, 
θέλει μια Τουρκία που θα σέβεται τα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ και θα συνεργαστεί στο πλαίσιο του δι-
εθνούς δικαίου. Αυτή την Τουρκία αναζητά και 
η Ελλάδα, της καλής γειτονίας με όλους για την 
σταθερότητα και ασφάλεια της ευρύτερης περι-
οχής», επεσήμανε.
Έμφαση έδωσε όμως ο κ. Δένδιας και στην οι-
κονομική πολιτική σημειώνοντας ότι «η εξωτε-
ρική πολιτική δεν είναι αποκομμένη από τους 
Έλληνες πολίτες και το αίσθημα ασφάλειας και 
η ελληνική διπλωματία σε αυτή την ανάγκη συ-
νεισφέρει». «Είναι γεγονός ότι επί κυβέρνησης 
Μητσοτάκη ο ρυθμός ανάπτυξης είναι διπλάσι-
ος σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Εκτός της οι-
κονομικής μεγέθυνσης είναι μεγάλη πρόκληση η 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η στήρι-
ξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων», ανέφερε 
χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:
« Δεν αρνούμαι ότι η ΝΔ είναι ένα βαθύτατο 
ηθικό και λαϊκό κόμμα. Πολλές φορές συγκρου-

στήκαμε με οικονομικές ελίτ στην ιστορία της 
παράταξης μας και πολλές φορές ηττηθήκαμε, 
όπως στο θέμα του μετόχου. Αλλά είμαι περήφα-
νος και για αυτές τις ήττες γιατί ήταν μια ηθική 
παρακαταθήκη για τη ΝΔ». Κλείνοντας την ομι-
λία του, ο κ. Δένδιας διαβεβαίωσε ότι η κυβέρ-
νηση θα συνεχίσει να επιδιώκει τη σύμπνοια 
με όλα τα κόμματα ώστε η χώρα να μπορεί να 
αντιμετωπίζει τις μεγάλες εθνικές προκλήσεις 
και να προασπίζεται το εθνικό της συμφέρον. 
«Η εθνική στρατηγική μας ανήγαγε σε αξιόπιστο 
παράγοντα τη χώρα. Είναι πλέον μία φιλόδοξη 
με αυτοπεποίθηση χώρα που μεγάλωσε μεταφο-
ρικά και κυριολεκτικά. Για πρώτη φορά, μετά το 
1947 διευρύναμε την εθνική επικράτεια της και 
αυτό φέρει τη σφραγίδα της πρώτης θητείας της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και αυτό πρέπει να εί-
ναι ένα εθνικό κεκτημένο μακριά από μικρομμα-
τικούς διαπληκτισμούς. Να θυμίσω ότι πληρώ-
σαμε πάντα πολύ ακριβά τον εθνικό διχασμό», 
τόνισε και κατέληξε: «Είναι πλέον κεκτημένο η 
εθνική συνεννόηση στις μεγάλες επιλογές της 
εξωτερικής πολιτικής και ευχαριστώ όλα τα 
κόμματα για τη συμβολή τους γιατί συμπεριφέ-
ρονται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα που οι 
συνθήκες και οι καιροί επιβάλουνε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Δένδιας: Χαιρετίζω την ανακοίνωση του Αιγύπτιου Προέδρου
για την οριοθέτηση των δυτικών θαλασσίων ορίων της Αιγύπτου

Ν. Δένδιας: Συντονισμένοι με εταίρους και συμμάχους απαντάμε
στις τουρκικές αναθεωρητικές προκλήσεις



6 Επικαιρότητα

«Η ΕΕ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι τα 
εχθρικά σχόλια κατά της Ελλάδας εγείρουν 
σοβαρές ανησυχίες και έρχονται σε πλήρη 
αντίθεση με τις πολύ αναγκαίες προσπάθειες 
αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο» 

τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέμα-
τα εξωτερικών υποθέσεων ,Πίτερ Στάνο, ερω-
τηθείς σχετικά με τις τελευταίες απειλές της 
Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και τη χρήση 
πυραύλων "Ταιφούν".
«Υπενθυμίζω τη δήλωσή μας της 5ης Σεπτεμ-
βρίου σχετικά με αυτό, τονίζοντας ότι οι απει-
λές και η επιθετική ρητορική είναι απαράδε-
κτες και πρέπει να σταματήσουν» επισήμανε 
ο Πίτερ Στάνο.
Παράλληλα, σημείωσε «έχουμε επανειλημμέ-
να ξεκαθαρίσει ότι η αντικατάσταση της απει-
λητικής ρητορικής με ουσιαστικό και ειλικρι-
νή διάλογο και επικοινωνία είναι το κλειδί για 
την εκτόνωση των εντάσεων, την προώθηση 

της αμοιβαίας κατανόησης και την ανάπτυξη 
σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας καθώς και περιφερειακά στην Ανα-
τολική Μεσόγειο».
«Επαναλαμβάνουμε και πάλι την προσδοκία 
μας από την Τουρκία να εργαστεί σοβαρά για 
την αποκλιμάκωση των εντάσεων με βιώσιμο 
τρόπο» υπογράμμισε.
Επίσης, όσον αφορά στη μη ευθυγράμμιση 
της Τουρκίας με τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος 
της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέ-
φερε ότι «έχουμε αναφερθεί και στο παρελ-
θόν σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι υψίστης 
σημασίας, ιδίως δεδομένης της τρέχουσας 
κρίσιμης γεωπολιτικής συγκυρίας. Είχαμε 

εκφράσει επανειλημμένα την έντονη προσδο-
κία μας από την Τουρκία να ευθυγραμμιστεί 
με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και 
να συνεργαστεί μαζί μας για την επιβολή της 
εφαρμογής τους και την αποτροπή κάθε προ-
σπάθειας καταστρατήγησης».
«Πιο πρόσφατα, οι τουρκικές αρχές έδωσαν 
θετικά μηνύματα ως προς την ετοιμότητά 
τους να συνεργαστούν μαζί μας για αυτό το 
θέμα, κάτι που είναι φυσικά μια εξέλιξη που 
μπορούμε να χαιρετίσουμε. Ανυπομονούμε 
να δούμε τις σχετικές ενέργειες προς αυτή την 
κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι η συγκεκριμέ-
νη συνεργασία θα ξεκινήσει γρήγορα» επισή-
μανε ο Πίτερ Στάνο. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πάπας Φραγκίσκος αποφάσισε να 
δωρίσει θραύσματα του Παρθενώνα 
που βρίσκονταν στα μουσεία του Βα-
τικανού, «ως μαρτυρία και ένδειξη της 
επιθυμίας για συνέχιση της οικουμενι-
κής πορείας αλήθειας».

Πιο συγκεκριμένα, σε επίσημο ανακοι-
νωθέν του Βατικανού υπογραμμίζεται:
«Ο πάπας Φραγκίσκος, ως ουσιαστική 
απόδειξη της ειλικρινούς επιθυμίας 
για συνέχιση της οικουμενικής πο-

ρείας για την μαρτυρία της αλήθειας, 
αποφάσισε να δωρίσει στην Αυτού 
Μακαριότητα Ιερώνυμο, Αρχιεπίσκο-
πο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τρία 
θραύσματα του Παρθενώνα, τα οποία 
εδώ και αιώνες φυλάσσονται με μεγά-
λη φροντίδα στις συλλογές του Ποντί-
φικα και στα Μουσεία του Βατικανού, 
και τα οποία εκτίθενταν σε εκατομμύ-
ρια επισκέπτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ηχηρό μήνυμα της ΕΕ στην Τουρκία για τις απειλές της εναντίον της Ελλάδας 

Ο πάπας Φραγκίσκος δωρίζει 
θραύσματα του Παρθενώνα στην χώρα 
μας και στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΝΔ, με από-
φαση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας 
Κυριάκου Μητσοτάκη, αναστέλλεται η ιδιό-
τητα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας της 
ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη, μέχρι να 
ολοκληρωθεί η διερεύνηση υπόθεσης για 
την οποία ελέγχεται.

Επίσης σημειώνεται ότι όσο διαρκεί η ανω-
τέρω απόφαση της αναστολής, η Μαρία 
Σπυράκη δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκης 
στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ανακοινώνει την ένταξη 148.325 νέων ωφε-
λούμενων στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – 
Αλλάζω Συσκευή», από την υπάρχουσα λίστα 
επιλαχόντων.

Όπως είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, η εξαιρετικά επιτυχημένη 
δράση ανακύκλωσης και αντικατάστασης ηλε-
κτρικών συσκευών επεκτείνεται με τη διάθεση 
επιπλέον 136,6 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός 
του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω 
Συσκευή», σχεδόν διπλασιάζεται, με τους 
συνολικούς πόρους να αγγίζουν τα 287 εκατ. 
ευρώ.
Οι νέοι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν με προ-
σωπικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώ-
στας Σκρέκας, δήλωσε: «Συνεπείς στη δέσμευ-
ση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, 
εντάσσουμε επιπλέον 148 χιλ. δικαιούχους 

στη μεγαλύτερη δράση αντικατάστασης και 
ανακύκλωσης ενεργοβόρων συσκευών στη 
χώρα. Συνολικά, πάνω από 380 χιλ. νοικοκυριά 
έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά 
το ενεργειακό τους κόστος και να συμβάλλουν 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Μετά τη 
μεγάλη συμμετοχή των συμπολιτών μας στο 
«Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή», διπλασιά-
ζουμε σχεδόν τον αρχικό προϋπολογισμό του 
προγράμματος, που αγγίζει σήμερα, τα 287 
εκατ. ευρώ». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

H Eυρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) παρακολουθεί τις πρόσφατες 
αναφορές στον τύπο για υποψίες διαφθο-
ράς και πιθανές επιπτώσεις νυν και πρώην 
βουλευτών και προσωπικού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της κ. 
Εύας Καϊλή.
Όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, η OLAF 
ολοκλήρωσε έρευνα σχετικά με υποψίες 
απάτης στη διαχείριση της βουλευτικής 
αποζημίωσης διαπιστευμένων βουλευτών 
(APAs) από δύο βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.
Ο Γενικός Διευθυντής της OLAF Βίλε Ιτάλα 
δήλωσε ότι «δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των 

ζητημάτων που διερευνά η OLAF και των θε-
μάτων που ερευνώνται στο "Qatargate", όπως 
έχει ονομαστεί το θέμα από πολλούς. Όταν 
πρόκειται για το λεγόμενο Qatargate, η OLAF 
παρακολουθεί το θέμα πολύ στενά, σύμφωνα 
με την ερευνητική εμπειρία και την αναλυτι-
κή της εμπειρία.Η εντολή της OLAF περιλαμ-
βάνει όντως διοικητικές έρευνες για σοβαρά 
παραπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
διαφθοράς, από αξιωματούχους της ΕΕ ή 
μέλη θεσμικών οργάνων και οργανισμών της 
ΕΕ που μπορούν να βλάψουν τόσο τα οικονο-
μικά συμφέροντα της Ένωσης όσο και τη φήμη 
της. Είμαστε σε επαφή με τις βελγικές αρχές 
για το θέμα».

Η έρευνα της OLAF, η οποία διεξήχθη συ-
μπληρωματικά με την εντολή της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας (EPPO), ολοκληρώθηκε στις 23 
Νοεμβρίου 2022 και η τελική έκθεση στάλθη-
κε στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Τα συμπεράσματα της OLAF αφορούσαν κα-
κοδιαχείριση της βουλευτικής αποζημίωσης 
για τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτι-
κούς βοηθούς. Ως προς αυτό, απεστάλησαν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οικονομικές και 
πειθαρχικές συστάσεις. Η OLAF σκοπεύει επί-
σης να εκδώσει διοικητική σύσταση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οποιαδήποτε πιθανή συνέχεια στις συστά-
σεις της OLAF αποτελεί προνόμιο των αρμό-

διων αρχών, στην προκειμένη περίπτωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η OLAF σέβεται πλήρως το τεκμήριο της 
αθωότητας και τα δικαιώματα υπεράσπισης 
οποιωνδήποτε προσώπων ή οντοτήτων που 
αφορά μια έρευνα.
Η OLAF δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω 
σχόλια. Η OLAF δεν μπορεί να σχολιάσει πι-
θανές έρευνες που επηρεάζουν πρόσωπα που 
κατονομάζονται σε άρθρα των μέσων ενημέ-
ρωσης, προκειμένου να διασφαλίσει τις απαι-
τήσεις νομικού απορρήτου οποιασδήποτε πι-
θανής έρευνας ή επακόλουθης διοικητικής ή 
δικαστικής παρακολούθησης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους 
της ΝΔ της Μαρίας Σπυράκη,
με απόφαση Κυρ. Μητσοτάκη

Κ. Σκρέκας: 148 χιλιάδες νέοι 
δικαιούχοι στο πρόγραμμα 
«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»

ΕΕ:OLAF: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των ζητημάτων που διερευνά η OLAF
και των θεμάτων που ερευνώνται στο "Qatargate"
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Αναβολή για ακρόαση στις 22 Δεκεμβρίου πήρε 
η Εύα Καϊλή για την εμπλοκή της στο Qatargate. 
Η ίδια θα παραμείνει προφυλακισμένη, τουλά-
χιστον μέχρι την επόμενη Πέμπτη, οπότε και θα 
κριθεί εάν θα παραμείνει στη φυλακή ή θα αφεθεί 
με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της 
υπόθεσης.
Η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ θα παρα-
μείνει στη φυλακή μέχρι την επόμενη εβδομάδα, 
καθώς η ίδια ζήτησε αναβολή από το δικαστήριο, 
λόγω της απεργίας των σωφρονιστικών υπαλλή-
λων στην Άρεν.
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο σύντροφός της, 
Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο Αντόνιο Παντσέρι, ενώ 
ο Ταλαμάνκα θα φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολά-
κι. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετο-
χή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος 
και διαφθορά στο πλαίσιο του Qatargate.
Το ενδιαφέρον ήταν επικεντρωμένο από νωρίς 
το πρωί στο δικαστήριο των Βρυξελλών. Τηλε-
οπτικά συνεργεία αναζητούσαν πληροφορίες 
και κυρίως πλάνα των υπόπτων πριν επιβε-
βαιωθεί τελικά ότι παρέστησαν μόνο οι τρεις 
Ιταλοί, που δεν χρησιμοποίησαν την κεντρική 
είσοδο.
Αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του δικηγό-
ρου της Εύας Καϊλή, Μιχάλη Δημητρακόπουλου ο 
οποίος με συνεντεύξεις στο Reuters και το Γαλλι-
κό πρακτορείο, είπε ότι η ευρωβουλευτής νιώθει 
προδομένη από τους συναδέλφους της, οι οποίοι 
την εμφανίζουν να έχει προσωπική ατζέντα με το 
Κατάρ.

Οι διαψεύσεις ήρθαν διαδοχικά, πρώτα από τον 
εκπρόσωπο της Προέδρου του ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου.
«Η σαφής και πάγια οδηγία προς όλους τους Αντι-
προέδρους είναι να εκπροσωπούν τη θέση του 
Κοινοβουλίου. Τίποτα άλλο» απαντά ο εκπρόσω-
πος της Ρομπέρτας Μετσόλα.
O Ύπατος Αρμοστής για την εξωτερική πολιτική, 
Ζοζέπ Μπορέλ, μίλησε για «πολλές φήμες, αλλά 
όχι γεγονότα».
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για τις εξωτερικές 
υποθέσεις Πίτερ Στάνο σημείωσε: «Μπορώ να 
τονίσω ξεκάθαρα ότι ο Ύπατος Αρμοστής δεν της 
μίλησε ποτέ για το Κατάρ».
Το ποσό των 20.000 ευρώ βρέθηκαν και στο σπίτι 
του Φραντσέσκο Τζόρτζι στο Μιλάνο. Σύμφωνα 
με τον δικηγόρο της, η Εύα Καϊλή δεν έχει καμιά 
σχέση με το τεράστιο χρηματικό ποσό που βρέ-
θηκε στο διαμέρισμα των Βρυξελλών και τις απα-
ντήσεις πρέπει να δώσει ο σύντροφός της.
Τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ αναφέρονται εκτενώς στο 
ζεύγος Καϊλή – Τζόρτζι. Για τους «Μπραντζελί-
να» του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κάνει λόγο το 
Politico σε άρθρο που περιγράφει την απότομη 
πτώση του ζευγαριού.
Και η Daily Mail δημοσιεύει φωτογραφίες της λα-
μπερής ζωής της ευρωβουλευτή σε παραλίες και 
με τον μεγιστάνα Ρίτσαρντ Μπράνσον.
Η γερμανική Bild με αφορμή ένα βίντεο από πα-
λιά φωτογράφηση αναφέρει «ότι δάγκωσε το 
μήλο της ενοχής που οδηγεί στον διωγμό από τον 
Παράδεισο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η επιχείρηση «φάντασμα» κατά Παντσέρι
Oι έρευνες από την Κρατική Ασφάλεια του Βελγί-
ου ήταν σε εξέλιξη από το 2021, σε συνεργασία με 
υπηρεσίες πληροφοριών άλλων 5 ευρωπαϊκών 
κρατών, επειδή η υπόθεση  Qatargate είχε κριθεί 
ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας σύμφωνα με τις 
βελγικές εφημερίδες Le Soir και Knack.
Διαβάστε ακόμα: Qatargate – Le Soir: Η βελγική 
Ασφάλεια παρακολουθούσε υπόπτους από το 
2021 σε συνεργασία με 5 χώρες

Ο ρόλος και το σύστημα Παντσέρι
Αποκαλυπτικό είναι το άρθρο της La Republicca 
και αναδεικνύει όχι μόνο τον κεντρικό ρόλο που 
είχε ο Παντσέρι σε αυτό το σκάνδαλο διαφθοράς 
αλλά και τον τρόπο που δρούσε.
Όπως δημοσιεύει σχετικά η εφημερίδα, έπειτα 
από τηλεφωνικές υποκλοπές τουλάχιστον 6 μη-
νών διαπιστώθηκε ότι είχε μετρητά στο σπίτι του 
σπίτι για να «λαδώσει» τους μηχανισμούς του ΕΚ, 
με στόχο να επηρεάσει πολιτικές αποφάσεις για 
Κατάρ, πιθανόν και Μαρόκου.
Επισημαίνει μάλιστα πως τα χρήματα που κατα-
σχέθηκαν ήταν λιγότερα από αυτά που περίμεναν 
να βρουν οι Αρχές γιατί τα είχε χρησιμοποιήσει 
στο μεσοδιάστημα.
Όπως δεν αναφέρει η Il Messaggero, ήταν επικε-
φαλής μίας δομημένης οργάνωσης στην οποία 
ορισμένοι ευρωβουλευτές ήταν στη μισθοδοσία 
της.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα μετρητά και η 
διαδρομή τους
Η γεμάτη με χρήματα βαλίτσα με την οποία συ-
νελήφθη ο πατέρας της Εύας Καϊλή, κουτιά με 
χαρτονομίσματα και μετρητά ακυκλοφόρητα, 
φαίνονται στις νέες φωτογραφίες που έδωσε στη 
δημοσιότητα η βελγική Εισαγγελία.
Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει το «βρώμι-

κο» χρήμα και κυρίως η προέλευσή του, με τον 
εκπρόσωπος της βελγικής εισαγγελίας Έρικ Βαν 
Ντούσε να αναφέρει:
«600.000 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι ενός υπό-
πτου. 600.000 ευρώ σε μετρητά. Σε άλλο σημείο 
βρέθηκαν 150.000 ευρώ σε διαμέρισμα που ανή-
κει σε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
σε άλλο σημείο, σε ξενοδοχείο των Βρυξελλών 
κατασχέθηκε μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα».
Ειδικότερα, κατασχέθηκαν πάνω από 1,5 εκατ. 
ευρώ σε χαρτονομίσματα των 20, των 50 και των 
100 ευρώ. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα -ακό-
μα μέσα στη ζελατίνα τους- χαρτονομίσματα. 
Προέρχονταν από άλλη χώρα, αφού το Βέλγιο 
έχει πλέον πάψει να τυπώνει ευρώ.
Η δημοσιογράφος της L’ Express Ιζαμπέλ Ορί, με-
ταδίδει:
«Ο κόσμος λέει εδώ, ότι μοιάζει με ταινία του Τζέ-
ιμς Μποντ. Σάκοι με μικρά χαρτονομίσματα συνο-
λικά 1,5 εκατ. ευρώ σε χαρτονομίσματα των 20 και 
των 50 ευρώ. Είναι πραγματικά απίστευτο!».
Οι βελγικές αρχές επικεντρώνονται και στον με-
σάζοντα των μετρητών, τη Μη Κυβερνητική Οργά-
νωση του Αντόνιο Παντζέρι.
Εκτός από τα χρήματα, στη δικογραφία, υπάρχει 
εκτενής καταγραφή και για δώρα που είχε λάβει 
η οργάνωση. Σε υποκλαπείσες συνομιλίες γίνεται 
αναφορά σε πανάκριβα ρολόγια, αλλά και στην 
αγορά εξοχικού στην Ιταλία.
Ο ερευνητής και συγγραφέας Κριστιάν Σεσνόρ 
σημειώνει:
«Το Κατάρ συχνά χρησιμοποιεί τη «διπλωματία 
του Ρόλεξ». Όταν πηγαίνετε εκεί μπορεί να λάβε-
τε ένα ρολόι των 60.000 ή των 80.000 ευρώ».
Εφόσον αποσαφηνιστεί η προέλευση των χρη-
μάτων, θα εντοπιστεί και η τράπεζα απ’ όπου 
είχε γίνει η ανάληψη, ο τραπεζικός λογαριασμός 
αλλά και η ταυτότητα του ατόμου που έκανε την 
κίνηση.
Τότε οι αρχές θα μπορέσουν να αναλύσουν τα 
αποτυπώματα πάνω στα χαρτονομίσματα και να 
τα αντιπαραβάλουν με αυτά των υπόπτων. Πρό-
κειται για μια διαδικασία για την οποία θα απαι-
τηθούν αρκετές εβδομάδες.
Πηγή: ertnews.gr

Qatargate: Η διαδρομή του «μαύρου» χρήματος –
Αναβολή έως 22/12 για την Καϊλή

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο 
διαφθοράς Qatargate.
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις του Ιταλικού Τύπου 
σχετικά με την ανάκριση του Φραντσέσκο Τζόρτζι. 
Σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο Τζόρτζι «κα-
τέρρευσε και παραδέχτηκε» ότι «είναι αυτός, και 
μόνο αυτός, που έλαβε τα χρήματα που βρέθηκαν 
στο σπίτι που μοιράζεται στις Βρυξέλλες με τη σύ-
ντροφό του Εύα Καϊλή».
Επίσης, η εφημερίδα αναφέρει πως τα χρήματα που 
βρέθηκαν στο σπίτι και αυτά που βρέθηκαν στο πλέ-

ον γνωστό τρόλεϋ που μετέφερε ο πατέρας της Εύας 
Καϊλή προέρχονταν από τις δουλειές που αυτός είχε 
κάνει μέχρι λίγο πριν τη σύλληψή του με τον Αντόνιο 
Παντσέρι.
Αναλυτικά, η εφημερίδα αναφέρεται στη δεκάωρη 
απολογία του Τζόρτζι, ο οποίος αναλαμβάνει την 
πλήρη ευθύνη ενώ προσπαθεί να σώσει την Καϊλή. 
Η Ελληνίδα πολιτικός φαίνεται, όταν είδε τα χρή-
ματα, «να μην έλαβε πειστική απάντηση για την 
προέλευσή τους και να ζήτησε αμέσως να φύγουν 
από το σπίτι. Έτσι ο πατέρας της ανέλαβε να είναι ο 

κούριερ, γιατί δεν υπήρχε άλλος» σύμφωνα με την 
Corriere della Sera.
Τα Ιταλικά ΜΜΕ παρακολουθούν τις έρευνες από 
κοντά, ενώ υπογραμμίζω πως το σκάνδαλο συγκλό-
νισε και τον πολιτικό κόσμο της Ιταλίας. Μάλιστα 
χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως αργά το πρωί 
ο ΓΓ του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος, Ενρίκο 
Λέτα, ζήτησε τη συνεδρίαση με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος.

Πηγή: ertnews.gr

Qatargate – Corriere della Sera: Η 10ωρη κατάθεση Τζόρτζι, η αντίδραση 
Καϊλή για τα λεφτά και ο πατέρας – «κούριερ»

Πάνω από ενάμισι εκατομμύριο ευρώ σε με-
τρητά κατασχέθηκαν από την Εύα Καϊλή και 
τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή, Πιερ Αντόνιο 
Παντσέρι, σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγι-
κής εφημερίδας «Le Soir».
Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Πα-
ντσέρι στις Βρυξέλλες, οι ανακριτές της ομο-
σπονδιακής δικαστικής αστυνομίας ανακά-

λυψαν περίπου 600.000 ευρώ. Προσθέτοντας 
τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του 
πατέρα της Εύας Καϊλή και στο σπίτι της ίδιας 
και του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζόρτζι 
στις Βρυξέλλες, η τεράστια έρευνα αποκάλυψε 
πάνω από ενάμισι εκατομμύριο ευρώ.
Παύθηκε η Εύα Καϊλή από αντιπρόεδρος του 
Ευρωκοινοβουλίου

Με 625 ψήφους υπέρ η Ολομέλεια του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, απο-
φάσισε την παύση των καθηκόντων της Εύας 
Καϊλή από το αξίωμα του αντιπροέδρου του 
Σώματος. Υπήρξαν μία ψήφος κατά και δύο 
αποχές.
Η πρόεδρος του ΕΚ Ρομπέρτα Μετσόλα, σε 
ανάρτησή της στο twitter, ανέφερε: «Στο πλαί-

σιο των εν εξελίξει ερευνών, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι η Εύα Καϊλή δεν 
είναι πια μία εκ των αντιπροέδρων του. Αυτή 
η απόφαση έχει άμεση εφαρμογή». Η κ. Μετσό-
λα πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις 
αρμόδιες βελγικές δικαστικές Αρχές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

1,5 εκατ. ευρώ έχουν κατασχεθεί στα σπίτια εμπλεκομένων
του «QatarGate» - Παύθηκε η Καϊλή από αντιπρόεδρος ΕΚ
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Σοβαρές ποινικές εξελίξεις ενδέχεται να δρο-
μολογηθούν στην υπόθεση του ΜΚΟ Κιβωτός 
του Κόσμου, μετά τα όσα ισχυρίστηκε σε συ-
μπληρωματική κατάθεση που έδωσε σήμερα, 
15χρονος φιλοξενούμενος της δομής του Βό-
λου.
Το αγόρι κατέθεσε σε χώρο της Στέγης του Παι-
διού στην Αθήνα σε ειδικούς επιστήμονες - και 
όχι σε εισαγγελείς ή αστυνομικούς- και φαίνε-
ται ότι κατήγγειλε ότι έχει πέσει θύμα σεξου-
αλικής κακοποίησης ασέλγειας, από στέλεχος 
του ΜΚΟ που βρίσκεται στο κύκλο των προ-
σώπων που ερευνώνται από την Εισαγγελία 

Ανήλικων.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος είχε εξε-
ταστεί πριν από λίγες ημέρες εντός των εγκα-
ταστάσεων της δομής στο Βόλο , όπου φέρεται 
να περιέγραψε περιστατικά σωματικής κακο-
ποίησης.
Οι αρχές εκτίμησαν πως το αγόρι,στο οποίο 
είχε αναφερθεί ο 19χρονος που έχει καταγγεί-
λει σεξουαλική κακοποίηση του, πιθανότατα 
γνώριζε ή βίωσε και άλλα περιστατικά στα 
οποία δεν αναφέρθηκε στη διάρκεια εκείνης 
κατάθεσης.
Έτσι έγινε προσπάθεια προσέγγισης του παι-

διού για τη διερεύνηση της ευαίσθητης υπό-
θεσης, σε άλλο, προστατευμένο περιβάλλον. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, με ευθύνη της Ει-
σαγγελίας το παιδί μεταφέρθηκε στην Αθηνα 
και εξετάστηκε στο Σπίτι του Παιδιού παρου-
σία παιδοψυχολόγου .
Ο ανήλικος φέρεται ότι αναφέρθηκε σε νέα 
στοιχεία λέγοντας πως είναι θύμα ασελγών 
πράξεων από συγκεκριμένο πρόσωπο προσδι-
ορίζοντας τον χρόνο που καταγγέλει ότι υπέ-
στη αυτές τις πράξεις ενώ ήταν 13 ετών.
Η κατάθεση του 15χρονου μελετάται και αξιο-
λογείται από τις δύο εισαγγελείς ανηλίκων, οι 

οποίες διενεργούν την ποινική έρευνα για την 
Κιβωτό, ώστε να κρίνουν άμεσα τις επόμενες 
και πλέον κρίσιμες, καθώς ολοκληρώνεται η 
έρευνα τους, κινήσεις τους για καθένα από τα 
πρόσωπα που ελέγχονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνταξιούχος ναυτικός και πατέρας 
ενός μικρού παιδιού είναι, σύμφωνα 

με πληροφορίες από πηγές της ΕΛΑΣ, ο 
57χρονος που συνελήφθη, το απόγευμα, 
με ένταλμα της ανακρίτριας και η ίδια η 
12χρονη, στον Κολωνό, τον έχει κατονο-
μάσει ως «ο Μιχάλης».
Ο κατηγορούμενος, το πραγματικό όνομα 
του οποίου είναι "Μανώλης", φέρεται να 
είχε ρόλο «βοηθού» του κατηγορούμενου 
Ηλία Μίχου στην σεξουαλική βία και εκ-
μετάλλευση του κοριτσιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού 
- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσε-

ων από αστυνομικές πηγές, η σύλληψη 
του 57χρονου, από αστυνομικούς της 
Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, 
έγινε στο σπίτι του, στην περιοχή του 
Πειραιά, όπου και διεξάγεται έρευνα 
έως αυτή την ώρα.
Σημειώνεται, ότι η ανακρίτρια προχώρη-
σε στην έκδοση του όγδοου εντάλματος 
σύλληψης εμπλεκόμενου στην σεξουα-
λική βία και εκμετάλλευση της 12χρονης. 
Σύμφωνα με την ανήλικη, ο "Μιχάλης" φέ-
ρεται να είχε ρόλο «βοηθού» του κατηγο-

ρούμενου Ηλία Μίχου στα βασανιστήρια 
που βίωνε και να τον έχει κατονομάσει ως 
τον συνοδό της στα αυτοκίνητα των πελα-
τών του Μίχου και ως αυτόν που, μεταξύ 
άλλων, έκλεινε τα ραντεβού της.
Για την υπόθεση της 12χρονης βρίσκονται 
ήδη προσωρινά κρατούμενοι συνολικά 
δέκα κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποί-
ων η μητέρα της ανήλικης αλλά και πρό-
σωπα που την είχαν συναντήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής για 
το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, δεσμεύ-
τηκε η περιουσία του πατέρα Αντωνίου, 
της πρεσβυτέρας του και δύο ακόμη προ-
σώπων της Κιβωτού του Κόσμου.
Ειδικότερα, ο πρώην αντεισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρ-
χής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος 
κ. Βουρλιώτης διαβίβασε στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Αθηνών το πόρισμα 
της έρευνας της Αρχής για την Κιβωτού 

του Κόσμου, καθώς εντοπίζονται ενδεί-
ξεις τέλεσης σοβαρών κακουργηματικών 
πράξεων για τον πατέρα Αντώνιο, την 
πρεσβύτερα Σταματία Γεωργαντή και δύο 
συνεργατών τους.
Συγκεκριμένα, σε λογαριασμούς και ακί-
νητα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις τέλε-
σης των αδικημάτων της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, 
της υπεξαίρεσης και της απιστίας.
Το ζευγάρι φέρεται να ζούσε με χρήματα 

της ΜΚΟ, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται 
αγορές ακινήτων από τον πατέρα Αντώνιο 
που θεωρούνται ύποπτες, ενώ για αλλά 
δύο πρόσωπα φέρεται να προέκυψαν 
«ύποπτα» ποσά.
Το πόρισμα έχει ήδη αποσταλεί στην Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών και θα συσχετισθεί 
με τη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο 
εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κιβωτός του Κόσμου: Εξετάζεται καταγγελία ανήλικου
για ασέλγεια από συγκεκριμένο πρόσωπο

Κολωνός: Συνελήφθη ο 57χρονος "Μιχάλης" που κατηγορείται ότι πήγαινε
την 12χρονη στα ραντεβού της φρίκης

Δεσμεύτηκε η περιουσία του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας του και δύο 
ακόμη προσώπων της Κιβωτού του Κόσμου

Με το αγαπημένο του καπέλο, ένα πακέτο 
τσιγάρα και υπό τους ήχους τραπ μουσικής 
που λάτρευε, οδηγήθηκε νωρίτερα, στην 
τελευταία του κατοικία, στα κοιμητήρια Ευ-
όσμου, ο 16χρονος ρομά Κώστας Φραγκού-
λης, ο οποίος πυροβολήθηκε από αστυνομι-
κό στη διάρκεια καταδίωξης.
Σ’ ένα ατέλειωτο κομβόι θλίψης, οι ρομά του 

οικισμού «Αγία Σοφία» όπου κατοικούσε ο 
έφηβος, συνόδεψαν με δεκάδες αυτοκίνητα 
και δυνατή μουσική τη νεκροφόρα μέχρι τα 
κοιμητήρια. Εκεί βρίσκονταν εκατοντάδες 
κόσμου που έραναν το φέρετρο με λευκά 
λουλούδια μέχρι να μπει στον ιερό Ναό 
Παμμέγιστων Ταξιαρχών για να ψαλεί η νε-
κρώσιμος ακολουθία και στη συνέχεια συ-

νόδεψαν την πομπή μέχρι τα παρακείμενα 
νεκροταφεία.
Στο φορτηγάκι που προπορευόταν της πο-
μπής, βρίσκονταν σκαρφαλωμένοι στην 
καρότσα οι αγαπημένοι φίλοι του 16χρο-
νου, οι οποίοι έπαιζαν δυνατά τα τραγούδια 
που άκουγαν μαζί εν ζωή για ένα τελευταίο 
αντίο, ενώ γεμάτη οδύνη και υποβασταζό-
μενη, ακολουθούσε η νεαρή σύντροφός του, 
με την οποία είχαν αποκτήσει και ένα παιδί.
«Όταν χάνεται ένας νέος, χάνει η κοινωνία»
Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει 
την οικογένεια έδωσε ο γενικός γραμματέας 
αλληλεγγύης του υπουργείου εργασίας Γιώρ-
γος Σταμάτης, ο οποίος παραβρέθηκε στην κη-
δεία, ζητώντας «όλοι μαζί, να σπάσουμε το γκέ-
το που δημιουργεί τον κοινωνικό αποκλεισμό».
«Η δικαιοσύνη αποφασίζει, εμείς σεβόμαστε 
τις αποφάσεις της και όταν χάνεται ένας νέος 
άνθρωπος, χάνει η κοινωνία», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Σταμάτης.
«Θέλουμε δικαιοσύνη και μια συγνώμη από τον 
πρωθυπουργό προς την οικογένεια αυτή για να 
ηρεμήσουν τα πνεύματα. Σας παρακαλώ να 

σταματήσει η ιστορία να σκοτώνεται κάθε χρό-
νο ένα παιδί από πυρά αστυνομικών, οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι να μας προστατεύουν και όχι 
να μας σκοτώνουν», δήλωσε, από την πλευρά 
του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τσιγ-
γάνων και καλλιτέχνης Βασίλης Παϊτέρης.
«Είμαστε Έλληνες και απαιτούμε απ’ όλη την 
Ελλάδα και τους πολιτικούς να μας σεβαστούν 
γιατί φορολογούμαστε, ψηφίζουμε κι εμείς κι 
έρχεται ο καιρός των ψήφων και θα χρειαστούν 
και τη δική μας», πρόσθεσε ο κ. Παϊτέρης.
Είμαστε όλοι Ρομά
Για τον δικηγόρο της οικογένειας Φραγκού-
λη, Θεόφιλο Αλεξόπουλο, ο θάνατος του Κώ-
στα μόνο ενότητα μπορεί να φέρει. «Αποχαι-
ρετούμε τον Κώστα Φραγκούλη, ένα 16χρονο 
παιδί που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. 
Είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στην 
οικογένεια και να μοιραστούμε το πένθος 
τους, αλλά είμαστε και για έναν άλλο λόγο, 
όχι μόνο εμείς αλλά και όλος ο κόσμος που 
ήρθε να αποχαιρετήσει τον Κώστα, για να 
δώσουμε ένα μήνυμα ενότητας απέναντι σε 
φωνές που με επικίνδυνες κορώνες προσπα-
θούν να διχάσουν. Εμείς δηλώνουμε σήμερα 
πως είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε όλοι 
μαζί, είμαστε όλοι ρομά».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πλήθος κόσμου συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία 
τον δεκαεξάχρονο ρομά στη Θεσσαλονίκη
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Ελήφθη η πρώτη απόφαση για την 
αποζημίωση θυμάτων από το ελληνι-
κό Δημόσιο, βάσει της απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Πρωτο-
δικείο επιδίκασε αποζημίωση 300.000 
ευρώ σε πέντε συγγενείς νεκρής 
77χρονης κατοίκου Nέου Bουτζά. Το 
δικαστήριο αναγνώρισε ευθύνη του 
ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμέ-
να της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για 
το γεγονός ότι δεν πραγματοποίησε 
έγκαιρη εκκένωση των κατοίκων του 
Νέου Βουτζά, έτσι ώστε να μην θρηνή-
σουμε θύματα. Εκκρεμούν πολλές ακό-
μη αγωγές.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκλο-
νιστικές καταθέσεις των συγγενών των 
104 νεκρών και των εγκαυματιών που 
έζησαν τον εφιάλτη στην εθνική τρα-
γωδία του Ματιού.
Ο Δημήτρης Κατσουλάκης έχασε όλη 
του την οικογένεια. Τον 24χρονο αδερ-
φό του, την 47χρονη μητέρα του, τον 
50χρονο πατέρα του και την γιαγιά 
του. Όταν τους έχασε, ήταν 17,5 χρό-
νων. Είναι ο νεαρότερος μάρτυρας που 
καταθέτει.
Σώθηκε επειδή έλειπε στην Κρήτη.
«Είχα κατέβει στην Κρήτη. Ήταν τύχη 
που δεν ήμουν εδώ. Μου ‘ρθε χαρτί 
σπίτι ότι ήταν απανθράκωση. Δεν ήξε-
ρα τίποτα. Ήταν πολύ σκληρό πράγμα. 
Αυτό το πράγμα ήταν αδιανόητο. Μόνο 

ένα χαρτί, απανθράκωση. Έπρεπε να 
το αποδεχτώ. Δεν είχα άλλη επιλο-
γή. Ρωτούσα άλλους ανθρώπους. Από 
τύχη έλειπα. Θα ‘μουν μαζί τους σήμε-
ρα. Δεν υπήρχε βοήθεια από κανέναν. 
Έπρεπε να κάνουν κάτι μόνοι τους. Άλ-
λοι τα κατάφεραν. Άλλοι δεν τα κατά-
φεραν. Μετά έπρεπε να βρω τη δύναμη 
να συνεχίσω», είπε ο Δημήτρης.
Λίγο νωρίτερα είχε καταθέσει η θεία 
του Δημήτρη, Μαρία Αβραμίδου, που 
επίσης έχασε πολλά μέλη από την οι-
κογένειά της.
«Από τη μια στιγμή στην άλλη βρεθή-
καμε χωρίς την οικογένειά μας. Έμεινε 
ένα παιδί ορφανό το οποίο μού είπα, 
«τι θα κάνω». Την ημέρα της κηδείας 
ήταν η ημέρα των γενεθλίων του. Εί-
χαμε μπροστά μας 4 λευκά φέρετρα», 
είπε η κ. Αβραμίδου συγκλονίζοντας 
το ακροατήριο.
Η Ανδριανή Καλαγιαννάκη έχασε τον 
γιο, τον αδελφό και τους γονείς της. 
Έκανε λόγο για δόλο, κυνικότητα και 
προσωπικές φιλοδοξίες των κατηγο-
ρουμένων.
Ο Δημοσθένης Βονικόπουλος, έχασε 
τον αδερφό του στις φλόγες, ενώ κιν-
δύνευσε και η οικογένεια του.
Τη φρίκη έζησε και η σύζυγος του με 
την κόρη τους οι οποίες σώθηκαν από 
θαύμα καθώς η φωτιά έφτασε έξω από 
το σπίτι τους.
«Οι ψαράδες μας έδωσαν υψηλό μά-

θημα ανθρωπιάς. Περισυνέλεξαν την 
κόρη μου. Πήγα να τους ευχαριστήσω 
και δεν δέχθηκαν ούτε ένα συμβολικό 
αντίτιμο», είπε συγκινημένος και συ-
νέχισε λέγοντας πως η κόρη του έχει 
ψυχολογικά προβλήματα.
«Την αναστένουμε βήμα βήμα», είπε 
κλαίγοντας και συμπλήρωσε πως «δεν 
μπορεί να δει ούτε φωτιά σε τζάκι».
Η Ελένη Κουτσίκου είπε πως αναζη-
τούσε μέσα στον πανικό το παιδί της. 
«Μπήκα στη θάλασσα και άρχισα να 
ψάχνω το παιδί μου. Να φωνάζω με 
όλες μου τις δυνάμεις. Δεν μπορούσα 
να το βρω. Με πήρε το κύμα μέσα» είπε 
και συνέχισε: «Υπήρχε μεγάλη αναστά-
τωση. Πεντακόσια άτομα ήταν εκεί… 
Κολυμπούσα τέσσερις ώρες. Όταν 
βγήκα στην ακτή μας πήρε το θερμι-
κό κύμα και μας έκαιγε τα μαλλιά. Δεν 
μπορούσαμε να αναπνεύσουμε, μαυ-
ρίσαμε. Δυστυχώς ζήσαμε τραγικές 
καταστάσεις».
Η γυναίκα περίγραψε εικόνες αποκά-
λυψης όταν βγήκαν στην ακτή ενώ 
συνέχισε να ψάχνει το παιδί της. 
«Καίγονταν πενήντα αυτοκίνητα. Δεν 
μπορούσα να αναπνεύσω. Μπήκα στη 
θάλασσα και συνέχισα να ψάχνω την 
κόρη μου. Ο κουνιάδος μου εκ των 
υστέρων έμαθα ότι τον πήρε το κύμα 
και πνίγηκε». Το παιδί της, όπως είπε, 
«βγήκε από την άλλη πλευρά». «Κο-
λυμπούσε τρεις τέσσερις ώρες. Πυρο-

σβεστική, αστυνομία, περιφέρεια δεν 
υπήρχε. Δήμος πουθενά, ενημέρωση 
καμία. Ο κόσμος πανικόβλητος. Υπήρ-
χαν καμένοι που κολυμπούσαν… Όταν 
βγήκαμε στην Ραφήνα δεν υπήρχε 
ούτε ένα λεωφορείο. Προσπαθούσαμε 
ο ένας με τον άλλον. Με έψαξε και με 
βρήκε μια ξαδέλφη μου η οποία επέ-
στρεφε από την Τήνο».
Συγκλονιστική ήταν η αναφορά της 
στον παραπληγικό κουνιάδο της που 
παγιδεύτηκε, καθώς η γυναίκα που τον 
βοηθούσε δεν κατάφερε να τον μετα-
φέρει στη θάλασσα.
«Τον άφησε η οικιακή βοηθός σε ένα 
σπίτι πάνω σε ένα βρεγμένο σεντόνι. 
Η φωτιά πέρασε από πάνω του, κάηκε 
το χέρι του. Έζησε έξι μήνες… Υπήρχαν 
άνθρωποι που με κίνδυνο της ζωής 
τους πέρασαν μέσα από τις φωτιές 
αλλά η αστυνομία πουθενά. Ψάξαμε 
για τον κουνιάδο μου δεν τον βρήκαμε. 
Οι αρχές ήταν απούσες...» κατέθεσε η 
μάρτυρας η οποία τόνισε πως ήταν ο 
γιος του κουνιάδου της που, παραβιά-
ζοντας τις απαγορεύσεις, κατάφερε να 
τον εντοπίσει και να τον μεταφέρει στο 
νοσοκομείο με το αυτοκίνητό του.
Η νεαρή Αγγελική Γαβάκη έχασε τη μη-
τέρα της στο Μάτι, ήταν 46 ετών και 
η σορός της βρέθηκε λίγα μέτρα από 
το σπίτι τους. «Τη χτύπησε το θερμικό 
κύμα στη γωνία του σπιτιού. Τη χτύ-
πησε η φωτιά , δεν πρόλαβε… Ήταν 46 
ετών, νεότατη, θα μπορούσε να τρέξει 
αν είχε ειδοποιηθεί», είπε η μάρτυρας 
έντονα φορτισμένη και συνέχισε: «Στη 
γωνία του σπιτιού ήταν το πτώμα της, 
δεν είχε προλάβει να πάρει τίποτα μαζί 
της…».
Η μάρτυρας υπογράμμισε το γεγονός 
ότι η μητέρα της δεν είχε καμία βοή-
θεια και σημείωσε πως το σπίτι τους 
απείχε 10 λεπτά από τη θάλασσα. «Θα 
μπορούσε να είχε γλιτώσει … Γιατί δεν 
τους είπε κανείς τίποτα; Γιατί δεν ενη-
μέρωσε κανείς; Ένα τέταρτο νωρίτερα 
να είχε ενημερωθεί και θα είχε γλιτώ-
σει και χάθηκε έτσι μια ζωή και πόσες 
άλλες…», ανέφερε και απευθυνόμενη 
στους δικαστές είπε: «Μακάρι να απο-
δοθεί δικαιοσύνη, ήταν άδικο να πεθά-
νει με αυτό τον τρόπο. Σε κανέναν δεν 
αξίζει αυτό… Δεν πρόλαβε να βγει από 
το σπίτι».

Η διαδικασία συνεχίζεται.
Πηγή: ertnews.gr

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 97 μετα-
ναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο και 
βρίσκοταν σε δυσχερή θέση, προέβη χθες 
το πλήρωμα πλοίου ανοικτής θαλάσσης 
του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια πε-
ριοχή βορειοανατολικά της Κέας.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λι-
μάνι του Λαυρίου, ενώ στο πλαίσιο της 
διενεργούμενης προανάκρισης από τη 
Λιμενική Αρχή Λαυρίου, με τη συνδρο-

μή στελεχών της Διεύθυνσης Ασφαλείας 
και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, 
προέκυψε η εμπλοκή τεσσάρων ατόμων 
τουρκικής υπηκοότητας που φέρονται 
ως οι διακινητές των μεταναστών έναντι 
αμοιβής.
Σημειώνεται, ότι στην κατοχή ενός εκ των 
διακινητών εντοπίστηκε ποσότητα 12,6 
γραμμαρίων πιθανόν ναρκωτικής ουσί-
ας, ενώ οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί 
είχαν αποπλεύσει από τη Σμύρνη της 
Τουρκίας με προορισμό την Ιταλία, κατα-
βάλλοντας 8.000 ευρώ το άτομο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δίκη για Μάτι: Αναβιώνει ο εφιάλτης μέσα από τις καταθέσεις –
Πρώτη απόφαση αποζημίωσης συγγενών

Νέα διάσωση δεκάδων μεταναστών από το λιμενικό
στο Αιγαίο - Συνελήφθησαν 4 Τούρκοι «δουλέμποροι»
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Θα είναι ο Ιμάμογλου ο αντίπαλος του Ερντογάν;

Η απόφαση του πρωτοδικείου δεν εί-
ναι τελεσίδικη. Έπεται το εφετείο και 
αν χρειαστεί το ανώτατο δικαστήριο. 
Όμως η επιλογή της διάρκειας της ποι-
νής που αν και δεν οδηγεί στην φυλάκι-
ση του Ιμάμογλου, είναι αρκετή για να 
του στερηθούν τα πολιτικά του δικαιώ-
ματα και αφήνει στους νομικές υπόνοι-
ες ότι η πρόθεση είναι να αποκλειστεί 
μια πιθανή υποψηφιότητά του στις 
προεδρικές εκλογές του 2023. Σύμφωνα 
με νομικούς η διαδικασία του εφετεί-
ου και του ανώτατου δικαστηρίου θα 
έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών. 
Αλλά ήδη ο εισαγγελέας δηλώνει ότι 
θα ασκήσει έφεση και ζητά από το δικα-

στήριο την ταχύτερη καθαρογραφή της 
αιτιολογημένης απόφασης για να επι-
σπεύσει τις διαδικασίες και να ζητήσει 
βαρύτερη ποινή.
Σε αυτό το κλίμα έχουν ήδη πραγματο-
ποιηθεί δύο πολύ μεγάλες συγκεντρώ-
σεις μπροστά τον Μητροπολιτικό Δήμο 
της Κων/πολης και μίλησαν εκτός από 
τον Ιμάμογλου οι ηγέτες των έξι κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης που έχουν 
συνασπιστεί εναντίον ου κυβερνώντος 
κόμματος για τις εκλογές του 2023.

Φωτιές άναψε η καταδίκη στο προε-
κλογικό σκηνικό
Μεταξύ τους ο Μπαμπατζάν πρώην 

υπ. Οικονομικών και Εξωτερικών του 
Ερντογάν, όπως και ο Νταβούτογλου 
που υπηρέτησε στις κυβερνήσεις Ερ-
ντογάν ως ΥΠΕΞ και διετέλεσε μετέπει-
τα Πρωθυπουργός της Τουρκίας. Και οι 
δύο επεσήμαναν τις εποχές που είχε 
καταδικαστεί και φυλακιστεί ο ίδιος 
ο Ερντογάν και του είχαν στερηθεί τα 
πολιτικά του δικαιώματα.
Όπως και να εξελιχθεί νομικά η υπόθε-
ση του Ιμάμογλου η πρωτόδικη κατα-
δίκη έχει ανάψει φωτιές στο προεκλο-
γικό σκηνικό. Αναλυτές τονίζουν πως ο 
ούριος άνεμος που τώρα γεμίζει τα πα-
νιά του Ιμάμογλου είναι ικανός να τον 
βοηθήσει να ξεπεράσει και την αντί-

σταση του προέδρου της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης Κιλιντσάρογλου που 
επιθυμεί να είναι ο ίδιος υποψήφιος. 
Εξ άλλου η αρχηγός του Καλού Κόμ-
ματος Μεράλ Ακσενερ έδειξε ξεκάθαρα 
την στήριξή της στον δις εκλεγμένο 
Δήμαρχο της Κωνσραντινούπολης.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που σημειώνουν 
ότι αν ο Ιμάμογλου ηρωοποιηθεί πε-
ρεταίρω, με επίσπευση της διαδικασί-
ας, ακόμη και κάποιος άγνωστος που 
θα υποδείκνυε ο ίδιος ως αδικημένος 
στην συνείδηση του λαού, θα έφερνε 
την ανατροπή νικώντας τον πανίσχυ-
ρο Ερντογάν στην κάλπη.

Ανδρέας Ρομπόπουλος, Κωνσταντι-
νούπολη
Πηγή: dw.com

Ενίσχυση των σεναρίων 
υποψηφιότητας του δη-
μάρχου Κωνσταντινούπο-
λης Εκρέμ Ιμάμογλου προ-
κάλεσε η καταδίκη του για 
εξύβριση του ανώτατου 
εκλογικού συμβουλίου.

Θέμα

H Ακσενέρ στο πλευρό του Ιμάμογλου

Το βραβείο Καρλομάγνου για το 2023 
θα απονεμηθεί στον ουκρανικό λαό και 
στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
ανακοίνωσε σήμερα η διοργανώτρια 
επιτροπή.
«Ο ουκρανικός λαός είναι το θύμα ενός 
επιθετικού πολέμου απερίγραπτης βα-
ναυσότητας εκ μέρους της Ρωσίας, που 
παραβιάζει το διεθνές δίκαιο» ανέφερε 
η επιτροπή που απονέμει αυτό το βρα-
βείο, το οποίο τιμά πρόσωπα ή οργα-
νώσεις που αγωνίζονται για την ειρήνη 
στην Ευρώπη.
«Υπό την προεδρία του Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, ο ουκρανικός λαός δεν υπε-
ρασπίζεται μόνο την κυριαρχία της 
χώρας και τη ζωή των πολιτών αλλά 
επίσης και την Ευρώπη και τις ευρω-
παϊκές αξίες», προστίθεται σε αυτήν 
την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον 
ιστότοπο της επιτροπής.
Ο πόλεμος αυτός έχει ως στόχο «την 
αποσταθεροποίηση της ευρωπαϊκής 

κοινότητας των λαών» και την «πολιτι-
κή αναδιοργάνωση της Ευρώπης», συ-
νεχίζουν οι διοργανωτές, εξαίροντας 
«το θάρρος, την ηγεσία και την ενσυ-
ναίσθηση» του προέδρου Ζελένσκι ο 
οποίος γίνεται «πρότυπο για τον λαό 
του».
Το βραβείο Καρλομάγνος για το 2022 
απονεμήθηκε τον περασμένο Μάιο σε 
τρεις αντικαθεστωτικές Λευκορωσί-
δες, τη Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, τη 
Βερόνικα Τσεπκάλο και τη Μαρία Κα-
λέσνικοβα.
Η διάκριση αυτή απονέμεται από το 
1949 με στόχο την προώθηση του ευ-
ρωπαϊκού οικοδομήματος μετά τις 
καταστροφές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Η τελετή φιλοξενείται στο Άαχεν, 
την παλιά πρωτεύουσα της Αυτοκρα-
τορίας των Καρολιδών, στη σημερινή 
δυτική Γερμανία, πολύ κοντά στα σύ-
νορα με το Βέλγιο και την Ολλανδία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στον ουκρανικό λαό και τον Ζελένσκι 
το βραβείο Καρλομάγνου
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Πρωτόκολλο επιστροφής των ανεμβο-
λίαστων υγειονομικών από 01.01.23. 
εισηγήθηκε σήμερα η επιτροπή εμπει-
ρογνωμώνων σε συνεδρίαση της. Σύμ-

φωνα με το υπουργείο Υγείας για τους 
διοικητικούς υπαλλήλους, νοσηλευτές 
και λοιπό προσωπικό η εισήγηση είναι: 
επιστροφή με δυο τεστ την εβδομάδα 

και μάσκα υψηλής προστασίας.
«Για τους γιατρούς όπου υπάρχουν 
και οι μεγαλύτεροι προβληματισμοί 
ως προς την τυχόν επιστροφή τους θα 
υπάρξει νεότερη συνεδρίαση» , επιση-
μαίνει το υπουργείο Υγείας, ενώ, όπως 
γίνεται γνωστό, ο υπουργός Υγείας 
Θάνος Πλεύρης θα περιμένει τις τελι-
κές εισηγήσεις της επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε κατάσταση πολιορκίας 
από την επίθεση διαρκεί-
ας εποχικών ιώσεων και 
γρίπης βρίσκεται ο παιδι-
κός πληθυσμός της χώρας. 
Τόσο στα εξωτερικά ιατρεία 
των νοσοκομείων όσο και 
στα ιδιωτικά ιατρεία πα-
ρατηρείται κοσμοσυρροή, 
ενώ έντονο προβληματι-
σμό προκαλούν οι ελλεί-
ψεις που εμφανίζονται κυ-
ρίως σε παιδικά σιρόπια 
και άλλα σκευάσματα για 
την αντιμετώπιση των συ-
μπτωμάτων των ιώσεων.
“Έχουμε 4-5 φορές περισ-
σότερη γριπώδη συνδρομή σε σχέση με 
πέρυσι. Τα παιδιά χρειάζονται ήπια αντι-
φλεγμονώδη φάρμακα και αντιπυρετικά” 
τονίζει στην ΕΡΤ ο καθηγητής Πνευμονο-

λογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης.
“Έχουμε έξαρση ιογενών λοιμώξεων συ-
γκεκριμένα κορονοϊού, γρίπης και RSV 
κυρίως στα παιδιά αλλά δεν υπάρχει 

κανένας λόγος για πανι-
κό” εκτιμά η αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια Πνευ-
μονολογίας του ΕΚΠΑ, 
Παρασκευή Κατσαούνου, 
η οποία συστήνει εμβολι-
ασμό, μάσκες όπου υπάρ-
χει ιδιαίτερος συνωστι-
σμός και προσοχή στις 
ευάλωτες ομάδες.
Αύξηση κατά 41,5% ση-
μείωσαν την τελευταία 
εβδομάδα οι επισκέψεις 
στο γιατρό από παιδιά 
και ενήλικες σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία 
του ΕΟΔΥ. “Αν κάποιος 

έχει πυρετό για τρεις μέρες που δεν 
πέφτει με συνήθη αντιπυρετικά ή έχει 
δύσπνοια, σε αυτή την περίπτωση 
πρέπει να πάρει ιατρικές συμβουλές” 

συμβουλεύει ο κ. Γουργουλιάνης.
Την ίδια ώρα, σημαντικές ελλείψεις 
παρατηρούνται σε παυσίπονα, αντι-
πυρετικά, αντιβιοτικά, αντιβηχικά, 
εισπνεόμενα, αντιικά και παιδικά σι-
ρόπια. Αυτό ίσως έχει να κάνει με την 
έξαρση που έχουμε αυτή την περίοδο 
στις ιώσεις, αλλά δεν δικαιολογεί το 
θέμα των ελλείψεων στα φάρμακα των 
χρόνιων παθήσεων.
Οι φαρμακοποιοί υποστηρίζουν ότι 
πάνω από 200 φάρμακα για όλο το 
φάσμα των παθήσεων είναι σε μόνιμη 
έλλειψη, λόγω των συνεχώς αυξανό-
μενων, παράλληλων εξαγωγών. Μέσα 
στην εβδομάδα πάντως αναμένεται 
να φτάσουν στα φαρμακεία παιδικά 
σιρόπια και έως τις γιορτές, πηγές του 
υπουργείου Υγείας εκτιμούν, ότι η κα-
τάσταση θα εξομαλυνθεί περαιτέρω.
Πηγή: ertnews.gr

Μεγάλη είναι η  έξαρση των ιογενών 
λοιμώξεων  σε  παιδιά. Μάλιστα για 
πρώτη φορά χθες Τετάρτη 14/12 ανα-

πτύχθηκαν ράντζα στην Γ’ Παιδια-
τρική κλινική του νοσοκομείου “Ατ-
τικόν”  κατά τη διάρκεια εφημερίας, 
καθώς ήταν ανεπτυγμένα πάρα πολλά 
περιστατικά. Το σύνολο των ανεπτυγ-
μένων κλινών στην παιδιατρική κλινι-
κή του νοσοκομείου “Αττικόν” ανέρχε-
ται στις 33 κλίνες.
Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσο-
κομείου “Αττικόν”  Σπύρο Αποστολό-
πουλο, υπάρχει ασφυκτική πίεση διό-
τι  καθημερινά γίνονται εισαγωγές για 

νοσηλεία από τα τακτικά εξωτερικά 
ιατρεία. Είτε για μονοήμερη νοσηλεία, 
είτε για πολυήμερη νοσηλεία λόγω 
προγραμματισμένου χειρουργείου, η 
κάποιας πάθησης, η παρακολούθησης 
περιστατικών.
Σήμερα από τις 33 κλίνες στην παιδι-
ατρική κλινική οι 30 είναι κατειλημμέ-
νες. Απο τα παραπάνω περιστατικά,  6 
παιδιά από 1 έτους έως 15 ετών, νοση-
λεύονται με γρίπη. Στο νοσοκομείο Παί-
δων “Αγία Σοφία” που χθες εφημέρευε 

προσήλθαν 509 παιδιά, εκ των οποίων 
πραγματοποιήθηκαν 34 εισαγωγές non 
covid. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την 
1η Υγειονομική περιφέρεια στο νοσο-
κομείο Παίδων “Αγία Σοφία” 12 παιδιά 
νοσηλεύονται με Covid-19. Οι εισαγω-
γές περιστατικών γρίπης ήταν 7 και οι 
νοσηλείες 18. Σε ότι αφορά τον κορονο-
ϊό, παρατηρείται πτώση στους δείκτες 
-70% σε σχέση με πέρυσι και στα παιδιά 
αλλά και στους ενηλίκους.
Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία και 
όχι πανικό στους γονείς. Τήρηση μέ-
τρων ατομικής υγιεινής και επικαιρο-
ποίηση εμβολιασμών στα παιδιά.
Πηγή: ertnews.gr

Με δυο τεστ την εβδομάδα και μάσκα 
υψηλής προστασίας στα νοσοκομεία 
ανεμβολίαστοι διοικητικοί και 
νοσηλευτές

Σε πολιορκία τα παιδιατρικά νοσοκομεία λόγω ιώσεων και γρίπης

Έξαρση ιογενών λοιμώξεων σε παιδιά – Βγήκαν ράντζα 
στην Παιδιατρική του “Αττικόν”

Τα αμερικανικά εργαστήρια Moderna 
και Merck ανακοίνωσαν σήμερα θετικά 
προκαταρκτικά αποτελέσματα για το 
υπό ανάπτυξη εμβόλιό τους με αγγε-
λιοφόρo RNA κατά του καρκίνου του 
δέρματος, όταν ληφθεί σε συνδυασμό 
με ένα αντικαρκινικό φάρμακο.
Στη διάρκεια μιας δοκιμής σε περίπου 
150 ανθρώπους που είχαν προσβληθεί 
από μελάνωμα, η λήψη του εμβολίου 
ταυτόχρονα με το αντικαρκινικό φάρ-
μακο Keytruda επέτρεψε τη μείωση 
κατά 44% του κινδύνου επανεμφάνι-
σης καρκίνου ή θανάτου, σε σύγκριση 
με τους ανθρώπους που ελάμβαναν θε-
ραπεία μόνο με το αντικαρκινικό.
"Για πρώτη φορά, δείξαμε το δυναμι-
κό που μπορεί να έχει το αγγελιοφόρο 
RNA σε μια τυχαιοποιημένη κλινική 
δοκιμή στο μελάνωμα", ανέφερε σε μια 

ανακοίνωση ο Στεφάν Μπανσέλ, επικε-
φαλής της Moderna.
Η Moderna και η Merck, γνωστή ως 
MSD εκτός της Βόρειας Αμερικής, ανα-
μένεται να δημοσιεύσουν προσεχώς 
τα πλήρη αποτελέσματα της δοκι-
μής, τα αποτελέσματα της οποίας δεν 
έχουν επαληθευτεί ακόμη από ομότι-
μους επιστήμονες. Προβλέπουν επί-
σης να ξεκινήσουν το 2023 δοκιμές της 
λεγόμενης φάσης 3, δηλ. σε έναν πολύ 
μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.
Η τεχνολογία του αγγελιοφόρου 
RNA αποδείχθηκε κρίσιμη στη μάχη 
κατά της πανδημίας της Covid-19. Η 
Moderna είχε κάνει μια εκπληκτική 
είσοδο στη φαρμακευτική αγορά όταν 
έγινε μία από τις πρώτες, μαζί με τις 
Pfizer-BioNTech, που πρότειναν ένα 
εμβόλιο κατά της Covid-19 με τη χρήση 

αγγελιοφόρου RNA.
Η τεχνολογία αυτή θεωρείται πολλά 
υποσχόμενη στη μάχη εναντίον πολ-
λών άλλων ασθενειών.
Το εμβόλιο κατά του μελανώματος εί-
ναι "προσωποποιημένο", "σχεδιάζεται 
και παράγεται με αφετηρία τη μονα-
δική μεταλλαξιογόνα υπογραφή" που 
ταυτοποιείται στον όγκο του ασθε-
νούς, εξηγεί η ανακοίνωση.
Στη διάρκεια της δοκιμής, οι ασθενείς 
είχαν υποβληθεί σε επέμβαση για την 
αφαίρεση του όγκου προτού να λά-
βουν τη θεραπεία -- μέχρι εννέα δόσεις 
εμβολίου.
Περίπου 325.000 νέες περιπτώσεις με-
λανώματος διαγνώστηκαν το 2020 σε 
όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση.
Οι δύο αμερικανικές εταιρίες είχαν 

ανακοινώσει τον Οκτώβριο μια συμ-
φωνία για την από κοινού ανάπτυξη 
και εμπορευματοποίηση αυτού του 
εμβολίου κατά του καρκίνου του δέρ-
ματος. Προβλέπουν να μοιραστούν το 
κόστος και τα οφέλη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Moderna και Merck ανακοίνωσαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα ενός 
εμβολίου κατά του καρκίνου του δέρματος
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Αγαπητοί Συνεργάτες, 
Η Pharmex παρουσιάζει τo Octenisept δερματικό διάλυμα 

της εταιρείας Schülke

OCTENISEPT CUTANEOUS SOLUTION
Χρησιμοποιείται για καθαρισμό και βραχείας εφαρμογής αντισηψία τραυμάτων, οξέων και χρόνι-

ων πληγών από χειρουργεία και εγκαύματα. 

Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί έκπλυση της στοματικής κοιλότητας για προληπτική θερα-
πεία και για μείωση του αριθμού των βακτηρίων πριν τις επεμβάσεις, όπως εξαγωγή δοντιού. 

Χαρακτηρίζεται από γρήγορη έναρξη δράσης και ευρύ φάσμα αντισηπτικής αποτελεσματικότητας.

Προστατεύει από μολύνσεις και φλεγμονές κι έτσι προωθείται η φυσιολογική επούλωση. 
Είναι άχρωμο, δεν λεκιάζει και δεν τσούζει κατά την εφαρμογή.

Κατάλληλο για βρέφη και πρόωρα μωρά. 

Ασφαλής χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (μετά το πρώτο τρίμηνο). 

Κατάλληλο για άτομα με θυρεοειδή καθώς δεν περιέχει ιώδιο. 

Υγεία





Ζήστε το πνεύμα
των Χριστούγεννων στα

Βόρεια Προάστια
Το χειμώνα τα βόρεια προάστια είναι στα καλύτερά τους. Ντυμένα στα γιορτινά τους λάμπουν στο χειμωνιάτικο φως και, κάπου κά-

που, ίσως κάποιες νιφάδες χιονιού να στολίσουν τις μέρες και τις λαμπερές νύχτες. 
Το πράσινο απλώνεται παντού! Δεν υπάρχει πιο γλυκό θέαμα από τους χειμωνιάτικους κήπους στολισμένους με κατακόκκινα  γκι από 
την εντυπωσιακή ελληνική ποικιλία ενώ στα πάρκα και στα πεζοδρόμια τα πεύκα, τα πλατάνια, τα κυπαρίσσια, οι κέδροι σμίγουν με 
τις ελιές. Ένας αληθινός παράδεισος! Μπορεί κανείς να τα απολαύσει κρατώντας μια κούπα καφέ εξαιρετικής ποιότητας σε ένα από τα 
πιο elegant café της Ευρώπης ή απολαμβάνοντας ένα μοναδικό γεύμα, πιο επίσημο ή πιο απλό, όπως προτιμάει, σε ένα από τα καλύτερα 
εστιατόρια ή σε μια από τις ωραιότερες ταβέρνες του κόσμου που βρίσκονται εδώ στα βόρεια προάστια. Μπορεί να καθίσει  πλάι σε ένα 

τζάκι ή να διαλέξει  ένα κοσμοπολίτικο πεζόδρομο. 
Στα βόρεια προάστια μπορεί κανείς να επιλέξει γιορτινά δώρα που ξεχωρίζουν σε μοναδική ποιότητα και σε καλές τιμές. Μπορεί 
να κάνει τις αγορές του για το σπίτι, να ανανεώσει την γκαρνταρόμπα του επιλέγοντας ρούχα και παπούτσια από τις κομψότερες 

ετικέτες από όλο  τον κόσμο. 
Για όσους αγαπούν τους περιπάτους, προσφέρονται υπέροχες διαδρομές μέσα στο πράσινο και στην ησυχία και με τα βήματα να ακο-
λουθούν  τα αρώματα τα βροχής ή του χιονιού, με τις μυρωδιές από τα ξύλα που καίγονται στο τζάκι να  αρωματίζουν την ατμόσφαιρα 

ανακατεμένα με κανέλα και πορτοκάλι.
Και φυσικά για όσους αγαπούν την τέχνη, τις επιστήμες και τον πολιτισμό, εξαιρετικά μουσεία και εκθέσεις προσφέρονται για μεγά-

λους αλλά και για τους μικρούς. 
Για όλους όσους θέλουν να απολαύσουν πραγματικά χειμωνιάτικη ζεστή ατμόσφαιρα

και υπέροχες αγορές ο προορισμός είναι ένας.

Φέτος ζούμε το πνεύμα των Χριστουγέννων στα Βόρεια Προάστια!
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Πως το #Metoo άλλαξε τα δεδομένα των ερωτικών σκηνών

Η νέα γερμανική παραγωγή 
της Amazon Prime, η οποία προβάλλε-
ται εδώ και λίγες ημέρες στην πλατφόρ-
μα  Prime  Video, εστιάζει σε μια ομα-
δική ψυχοθεραπεία τεσσάρων νέων 
ενηλίκων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
προβλήματα με την ερωτική τους ζωή. 
Η σειρά των οχτώ επεισοδίων βγαίνει 
πολλές φορές εκτός του συνηθισμένου 
μοντέλου με άκρως αποκαλυπτικές 
σκηνές. Πώς ωστόσο μπορεί κανείς 
να κινηματογραφήσει αποκαλυπτικές 
ερωτικές σκηνές το 2022; Η σύμβουλος 
Άλεβ Ιρμάκ βρισκόταν σε κάθε γύρισμα 
ερωτικής σκηνής της σειράς. Ο τεχνι-
κός όρος της δουλειάς της ονομάζεται 
«Intimacy Coordinator» (συντονίστρια 
οικειότητας). 
«Ο ρόλος της δουλειάς μου είναι να 
υποστηρίζω την παραγωγή, ειδικά 
τους ηθοποιούς και τους σκηνοθέτες 
σε σεξουαλικές σκηνές και να εξασφα-
λίζω μια αυθεντική και συναρπαστική 
παρουσίαση». Όλα αφορούν την προ-
στασία των συναισθηματικών, σω-
ματικών και προσωπικών ορίων της 
ιδιωτικής σεξουαλικότητα» εξηγεί η 
Ιρμάκ, καθώς αν δεν υπάρχει ακριβής 
προετοιμασία ελλοχεύουν κίνδυνοι. 
«Ένα πολύ κακό σενάριο για παράδειγ-
μα είναι όταν οι ηθοποιοί δεν έχουν μι-
λήσει εκ των προτέρων για την σκηνή 
και δεν γνωρίζουν τι θα συμβεί εκείνη 
την ημέρα». 
Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις αναφο-
ρικά με τις ερωτικές περιπτύξεις ηθο-

ποιών που είτε εξέφρασαν τις ανησυχί-
ες τους ή ξεκαθάρισαν τα όριά τους και 
υπήρξαν αντιδράσεις από άλλους, συ-
νεχίζει η σύμβουλος. Πολλοί θεωρούν 
πως αν βάλουν όρια και δεν κάνουν 

πάντα αυτό που τους ζητείται δεν θα 
βρουν άλλες δουλειές. Οδηγίες όπως 
«Surprise your partner» είναι απαγο-
ρευμένες. Τότε μιλάμε για κατάχρηση 
εξουσίας και εκμετάλλευση, υπογραμ-
μίζει η ίδια. Η βιομηχανία του κινη-
ματογράφου δεν μιλάει ανοιχτά για 
άσχημες εμπειρίες σε ανάλογες σκηνές 
και το κοινό σπάνια γνωρίζει τι γίνεται 
πίσω από τις κάμερες. 

Απαραίτητη η εκ των προτέρων ενη-
μέρωση των ηθοποιών 
Μια σεξουαλική σκηνή ανάμεσα στον 
Μάρλον Μπράντο και τη Μαρία Σνάι-
ντερ στη σκανδαλώδη ταινία του 

Μπερνάρντο Μπερτολούτσι «Το Τε-
λευταίο Τανγκό στο Παρίσι» (1972) 
εξακολουθεί να θεωρείται μια από τις 
μεγαλύτερες γκάφες. Η Σνάιντερ δήλω-
σε αργότερα: «Ένιωσα πληγωμένη και, 
για να είμαι ειλικρινής, λίγο βιάστηκα, 
τόσο από τον Μάρλον όσο και από τον 
Μπερτολούτσι».
Ιδανικά σε τέτοιες σκηνές οι ηθοποιοί 
πρέπει να εμπλέκονται από πολύ νωρίς 
για να μπορούν να δουλέψουν σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον. Η σύμβουλος 
επισημαίνει πως διαβάζει αρχικά το 
σενάριο και χρησιμοποιεί ένα σύστη-
μα φαναριών για να αξιολογήσει τον 
κίνδυνο των σκηνών. Στην συνέχεια 
ακολουθούν αρκετές κατ’ ιδίαν συνα-
ντήσεις με διάφορα τμήματα της πα-
ραγωγής όπως η σκηνοθεσία, το καστ, 
το τμήμα κοστουμιών και μακιγιάζ. 
Το δεύτερο βήμα αφορά τα προσωπικά 
όρια όπως περιγράφει και η ηθοποιός 
Μαλάια Στερν Τακέντα. "Έρχεστε αντι-
μέτωποι ο ένας με τον άλλο και ο ένας 
αγγίζει τον εαυτό του και μπορεί να 
πει για παράδειγμα: Εντάξει μπορείς 
να αγγίξεις το κεφάλι μου, μπορείς να 
αγγίξεις το πρόσωπο μου». Η διαδικα-
σία αυτή αφορά το άγγιγμα όλου του 
σώματος αλλά όχι των μερών που δεν 
θέλεις να σου αγγίξουν."

«Κλειστό πλατό» όταν κινηματογρα-
φούνται ερωτικές σκηνές
Στην τρίτη φάση η σύμβουλος Άλεβ Ιρ-
μάκ επιβλέπει την υλοποίηση των σκη-
νών, οι οποίες γυρίζονται σε «κλειστό 
σετ», με ελάχιστο δηλαδή συνεργείο. 
«Κατά κανόνα στο «κλειστό πλατό» οι 
πιο απαραίτητοι άνθρωποι πρέπει να 
είναι παρόντες κατά τη λήψη και να 
κοιτάζουν την οθόνη» λέει ο ηθοποιός 
Ντιμίτρι Άμπολντ ενώ συνεχίζει ανα-
φέροντας πως τα πέντε, έξι αυτά άτο-
μα δεν πρέπει να βρίσκονται καν στο 

ίδιο δωμάτιο. Ακόμα και σήμερα όμως 
δεν είναι αυτονόητη η ασφάλεια και η 
φροντίδα των ηθοποιών κατά τη διάρ-
κεια γυρισμάτων ερωτικών σκηνών. 

Η διεθνής τάση που κυριαρχεί εδώ και 
δέκα χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα, 
πρόσφατα έφτασε και στη Γερμανία. Η 
συζήτηση για το MeToo  συνέβαλε ση-
μαντικά σε αυτή την εξέλιξη. «Οι μεγά-
λες πλατφόρμες συνεργάζονται απο-
κλειστικά με συντονιστές οικειότητας, 
οπότε οι εταιρείες παραγωγής δεν 
μπορούν πλέον να το αποφύγουν», ση-
μειώνει η Ιρμάκ. «Υπάρχουν περίπου 
15 συντονιστές οικειότητας στη Γερμα-
νία και η τάση αυξάνεται». Η ηθοποι-
ός  Χάννα Πλας υποστηρίζει πλήρως 
αυτή την εξέλιξη. Η ίδια ήταν συμπρω-
ταγωνίστρια στην σειρά του  RTL+ 
«Faking Hitler» και θεωρεί πως το 
intimacy coaching είναι ένας εντελώς 
καινούργιος τρόπος χειρισμού των γυ-
ρισμάτων ερωτικών σκηνών, χρήσιμος 
ακόμα και μετά το γύρισμα.

Κρίστοφ Μποκ, dpa

Επιμέλεια: Ιωσηφίνα Τσαγκαλίδου
Πηγή: dw.com

Το κίνημα #Metoo άφησε το στίγμα του και στα κινη-
ματογραφικά πλατό. Θέματα όπως η σεξουαλική παρε-
νόχληση και η ασφάλεια των ηθοποιών αντιμετωπίζο-
νται πλέον με μεγαλύτερη σοβαρότητα.

Πολλές διαδηλώσεις κατά της σεξουαλικής 
κακοποίησης με το κίνημα #Metoo έχουν 
γίνει και στην Ελλάδα.

Πολλά ταμπού προσπαθεί να σπάσει η σειρά 
«Love addicts»

Θέμα



Η Τζούλι Άντριους έχει απογοητεύσει 
τις θαυμάστριές της, αφού αποκάλυ-
ψε ότι δεν «μάλλον δεν είναι δυνα-
τόν» να πρωταγωνιστήσει στο τρίτο 
μέρος της κινηματογραφικής σειράς 
«The Princess Diaries» (Το ημερολόγιο 
μιας πριγκίπισσας).
Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Αγ-
γλίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και 
συγγραφέας ρωτήθηκε αν θα εμφα-
νιζόταν στο σειράς «The Princess 
Diaries 3» μετά από αναφορές ότι 
ετοιμάζεται το σενάριο.
«Νομίζω ότι ξέρουμε ότι μάλλον δεν 
θα είναι δυνατή» είπε η ηθοποιός για 
τη συμμετοχή της στην ταινία.

«Συζητήθηκε πολύ, λίγο μετά την κυ-
κλοφορία του «The Princess Diaries 2: 
Royal Engagement», αλλά τώρα πόσο 
χρόνια έχουν περάσει από τότε;» ανέ-
φερε η Τζούλι Άντριους.
Η 87χρονη ηθοποιός τόνισε: «Και 
είμαι πολύ μεγαλύτερη και η Άννυ 
η πριγκίπισσα, ή η βασίλισσα, είναι 
πολύ μεγαλύτερη.
Οι δηλώσεις της Τζούλι Άντριους 
προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια 
των θαυμαστριών της όπως φαίνεται 
από σχόλιά τους στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Τζούλι Άντριους για την ταινία
«The Princess Diaries 3»
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Εκπρόσωποι των τεχνών σε όλο τον 
κόσμο, από μουσικούς, όπως ο Ρό-
τζερ Γουότερς των Pink Floyd, ηθο-
ποιoύς, όπως ο Γουίλεμ Νταφόε και 
καλλιτέχνες των οποίων τα έργα 
έχουν εκτεθεί σε ιδρύματα όπως το 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα 
Υόρκη υπογράφουν ανοιχτή επιστο-
λή, με την οποία εκφράζουν την υπο-
στήριξη τους στον λαό του Ιράν και 
καταγγέλλουν τις παραβιάσεις αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βρετανός ιδιοκτήτης παμπ λάνσαρε 
μια ολοκαίνουργια μπύρα ως απά-
ντηση στο νέο πολυσυζητημένο ντο-
κιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι και της 
Μέγκαν Μαρκλ.

Στο ντοκιμαντέρ οι θεατές απο-
κτούν μία πιο ενδόμυχη ματιά στη 
ζωή του δούκα και της δούκισσας 
του Σάσσεξ.

Το «Harry & Meghan» έχει λάβει ανά-
μεικτες κριτικές από τους θεατές, 
με κάποιους να το αποκαλούν «απί-
στευτο», άλλους να υποστηρίζουν 
ότι «δεν τους αρέσει καθόλου», ενώ 
άλλοι το έχουν χαρακτηρίσει «υπο-
κριτικό».
Ο ιδιοκτήτης παμπ στο Λονδίνο 

εξέφρασε τις απόψεις του για τη 
σειρά ντοκιμαντέρ με την ολο -
καίνουργια μπύρα που ονομάζε-
ται «Harry's Bitter» (Η Πικρή του 
Χάρι). Το λογότυπο της μπύρας 
απεικονίζει το πρόσωπο του πρί-
γκιπα Χάρι σε κόκκινο, λευκό και 
μπλε χρωματικό συνδυασμό, όπως 
αναφέρουν δημοσιεύματα του βρε-
τανικού Τύπου.

«Δίκαιο ή όχι, αυτό είναι αστείο» 
έγραψε χρήστης στο Twitter.

«Ο Γουίλ και η Κέιτ πρέπει να πάνε 
εκεί για ένα ποτό» σχολίασε άλλος 
χρήστης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καλλιτέχνες υπογράφουν επιστολή υποστήριξης στον λαό του Ιράν

Βρετανική παμπ
σερβίρει την
«Πικρή Μπύρα του Χάρι»

Η βραβευμένη με Όσκαρ Aμερικανίδα 
ηθοποιός Τζέιν Φόντα ( Jane Fonda)  
πριν λίγους μήνες αποκάλυψε μέσα 
από τον προσωπικό της λογαριασμό 
στο instagram ότι έχει «διαγνωστεί 
με λέμφωμα Non-Hodgkin. Ωστόσο 
καθησύχασε τους θαυμαστές της λέ-
γοντας ότι είναι αισιόδοξη γιατί αυτό 
το είδος καρκίνου είναι ιάσιμο σε με-
γάλο ποσοστό.
Τώρα η δημοφιλής ηθοποιός με μια 
φωτογραφία της από διαδήλωση για 
την κλιματική αλλαγή στην Ουάσι-
γκτον ανακοίνωσε ότι η ασθένεια της 
είναι σε ύφεση!

Συγκεκριμένα έγραψε στο Instagram: 
«Την περασμένη εβδομάδα μου είπε ο 
ογκολόγος μου ότι ο καρκίνος μου είναι 
σε ύφεση και μπορώ να διακόψω τη χη-
μειοθεραπεία. Το καλύτερο δώρο γενε-
θλίων που είχα ποτέ. Αισθάνομαι τόσο 
ευλογημένη, τόσο τυχερή».
Η  Φόντα, η οποία γίνεται 85 ετών στις 
21 Δεκεμβρίου ανέφερε ότι ενώ οι πρώ-
τες χημειοθεραπείες ήταν «μάλλον εύ-
κολες», η τελευταία συνεδρία ήταν ιδι-
αίτερα «σκληρή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ευχάριστα τα νέα για την υγεία της Τζέιν Φόντα





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.


