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Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκα-
νε την εξής ανάρτηση για την απόφαση 
των υπουργών ενέργειας της Ευρώπης 
να συμφωνήσουν σε πλαφόν στην τιμή 
του φυσικού αερίου:
«Today is another milestone in our 
long effort to shield our citizens and 
businesses from excessive gas prices 
caused by Russia's invasion in Ukraine. 
The market correction mechanism -a 
GR proposal submitted 9 months ago- 
has finally been adopted by Europe's 
energy ministers.
The market correction mechanism 
sends a clear message than when mar-
kets fail, governments will step in. We 
will not allow our institutions to be 
weaponized against us. This is an ad-
ditional tool to help protect our econo-
mies from the extraordinary increase 
in gas prices».
«Σήμερα είναι ένα άλλο ορόσημο στη 
μακρόχρονη προσπάθειά μας να προ-
στατεύσουμε τους πολίτες και τις επι-
χειρήσεις μας από τις υπερβολικές 
τιμές του φυσικού αερίου που προ-
κλήθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία.
Ο μηχανισμός διόρθωσης της αγοράς - 
μια ελληνική πρόταση που υποβλήθη-

κε πριν από 9 μήνες - υιοθετήθηκε επι-
τέλους από τους υπουργούς ενέργειας 
της Ευρώπης. Ο μηχανισμός διόρθω-
σης της αγοράς στέλνει ένα σαφές μή-
νυμα ότι όταν οι αγορές αποτυγχά-
νουν οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν.
Δεν θα επιτρέψουμε στους θεσμούς 

μας να οπλιστούν εναντίον μας. Αυτό 
είναι ένα πρόσθετο εργαλείο που βο-
ηθά στην προστασία των οικονομιών 
μας από την έκτακτη αύξηση των τι-
μών του φυσικού αερίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ «Αν υπάρχει ένας κλάδος όπου οι αριθμοί αντικατο-
πτρίζουν πιστά την αλήθεια είναι ο τουρισμός. Όλα 
τα στοιχεία αποτελούν χειροπιαστά μεγέθη. Πράγ-
ματι τα δεδομένα φέτος μπορούν ανεπιφύλακτα να 
μας επιτρέψουν να μιλήσουμε για επιτυχία και για 
τη μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού. Οι 
αφίξεις εκτιμούμε ότι θα φτάσουμε μέχρι τέλος του 
χρόνου στο 88% του 2019 και οι εισπράξεις στα ίδια 
ή και υψηλότερα. Θα προστεθούν 3 δις σε αυτά που 
είχαμε στο προϋπολογισμό. Ο τουρισμός δεν τρο-
φοδοτεί μόνο τα δημόσια ταμεία, ενισχύει ένα πολύ 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων», ανέφερε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργεί-
ου Τουρισμού με θέμα: «2022 - Η μεγάλη επιστροφή 
του ελληνικού τουρισμού».
Ο πρωθυπουργός τόνισε πως ο τουρισμός κινητοποι-
εί τις τοπικές αγορές σε όλα τα επίπεδα σημειώνοντας 
πως φέτος πρέπει να ήταν η καλύτερη χρονιά για την 
εστίαση εδώ και δεκαετίες. «Μετατρέπεται ο του-
ρισμός και σε ένα πεδίο ενεργοποίησης δημόσιων, 
ευρωπαϊκών και ιδιωτικών κεφαλαίων, στα οποία, 
αν υπολογιστούν και τα τραπεζικά δάνεια, θα ξεπε-
ράσουν φέτος το 1 δις. Η σημερινή εικόνα ευεξίας 
δεν θα προϋπήρχε αν δεν προϋπήρχε πολύ συστη-
ματική προσπάθεια στήριξης του κλάδου κυρίως 
κατά την περίοδο έκρηξης της πανδημίας» συνέχισε 
ο κ. Μητσοτάκης. «Πήραμε δύσκολες αποφάσεις. 
Κατευθύναμε σημαντικούς πόρους για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων του τουρισμού, μετατρέψαμε τη 
μερική απασχόληση σε πλήρη, να δώσουμε κίνητρα 
στους εργοδότες να κρατήσουν το προσωπικό τους. 
Ταυτόχρονα, πήραμε ρίσκα, να ανοίξαμε την τουρι-
στική αγορά το 2020 σε συνθήκες πρωτόγνωρες», 
συμπλήρωσε.
Ο πρωθυπουργός μίλησε για την αξιοποίηση των τεστ 
και πως κατάφερε η Ελλάδα να ανοίξει την τουριστι-
κή αγορά το 2020. «Και μετά ήρθε το 2021 και είχαμε 
ζητήματα πως θα ταξιδεύουν οι τουρίστες και πως θα 
βεβαιώνουν ότι, είτε έχουν νοσήσει , είτε έχουν εμβο-
λιαστεί», πρόσθεσε και θυμήθηκε όταν εκείνος μίλη-
σε σε σύνοδο κορυφής για το κοινά αποδεκτό πιστο-
ποιητικό. «Ήμαστε εμείς αυτοί που το σχεδιάσαμε, 
το προτείναμε, έγινε πράξη και καταφέραμε το 2021 
να έχουμε μία σχετικά αποδεκτή τουριστική περίοδο 
φτάνοντας τα έσοδα στο 50% του 2019. Ήρθε η φετινή 
χρονιά ολικής επαναφοράς για τον τουρισμό, παρά 
το γεγονός ότι και φέτος είχαμε μεγάλες δυσκολίες. 
Ρώσοι τουρίστες δεν ήρθαν. Ουκρανοί δεν ήρθαν. 
Έκρηξη πληθωρισμού, έκρηξη ενεργειακού κόστους. 
Παρά ταύτα ο ελληνικός τουρισμός έκανε αυτή τη επι-
στροφή», υπογράμμισε.

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη υιοθέτησε την πρόταση
της Ελλάδας για πλαφόν στο φυσικό αέριο

Κυρ. 
Μητσοτάκης: 
Η μεγάλη 
επιστροφή 
του ελληνικού 
τουρισμού δεν 
έτυχε, πέτυχε

Μια νέα πρωτοβουλία στήριξης των 
νοικοκυριών ανακοίνωσε από το βήμα 
της Βουλής κατά τη συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και αφορά στην 
κάλυψη από την πολιτεία του 10% των 
αγορών κάθε νοικοκυριού στα super 
market και σε όλες τις επιχειρήσεις 
τροφίμων.
Η διαδικασία θα είναι απλή, όπως του 
fuel pass, ενώ το δημοσιονομικό κό-
στος, το οποίο ανέρχεται σε 650 εκα-
τομμύρια, αντιστοιχεί στο σύνολο του 
ποσού που θα εισπραχθεί από τη φο-
ρολόγηση των υπερεσόδων των δύο 
διυλιστηρίων.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός είπε για 
την εν λόγω πρωτοβουλία: «Επιτρέψτε 
μου να προχωρήσω στην ανακοίνω-
ση μίας νέας πρωτοβουλίας η οποία 

θα προστεθεί σε όλα τα προηγούμενα 
μέτρα που ήδη έχουν δρομολογηθεί. 
Ενσωματώνοντας την πρόθεσή μας να 
στηριχθούν με αυτήν όσο το δυνατόν 
πιο πολλά νοικοκυριά. Γιατί έχει ευρύ 
φάσμα. Αποτυπώνοντας, παράλληλα, 
και τη διάθεσή μας να δρούμε με κοι-
νωνική δικαιοσύνη. Γιατί κλιμακώνε-
ται με βάση τις ανάγκες κάθε οικογέ-
νειας.
Απαντά, επίσης, στη συγκυρία. Γιατί 
θωρακίζει το πρώτο σημείο όπου κυ-
ρίως χτυπά η ακρίβεια: αυτό της κατα-
νάλωσης. Και, τέλος, δηλώνει την επι-
λογή της κυβέρνησης να ενισχύει τον 
πολίτη, επιστρέφοντας σε αυτόν την 
υπεραπόδοση της οικονομίας. Γιατί 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα χρη-
ματοδοτηθεί βασικά από την έκτακτη 
φορολόγηση των υπερεσόδων των δι-

υλιστηρίων. 
Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο, λοι-
πόν, και για 6 μήνες, η Πολιτεία θα 
καλύπτει το 10% των αγορών κάθε νοι-
κοκυριού στα super market και σε όλες 
τις επιχειρήσεις τροφίμων! Φούρνους, 
κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ζαχαρο-
πλαστεία ή ιχθυοπωλεία. Το μηνιαίο 
όριο αγορών για ένα άτομο είναι 220 
ευρώ. Ποσό που θα αυξάνεται με επι-
πλέον 100 ευρώ για κάθε άλλο μέλος 
και έως τα 1.000 ευρώ αγορών.
Η διαδικασία θα είναι απλή, όπως του 
fuel pass. Με μία ψηφιακή πιστωτική 
κάρτα. Οι δικαιούχοι θα μπορούν, επί-
σης, να εισπράττουν την ενίσχυση από 
τον τραπεζικό τους λογαριασμό στο 
80% του ύψους της. Ενώ η περίμετρος 
του μέτρου απλώνεται μέχρι και για 
εισοδήματα 24.000 ευρώ για ένα ζευ-
γάρι. Με προσαύξηση 5.000 ευρώ για 
κάθε παιδί. Ώστε από τη νέα πρωτο-
βουλία να ωφεληθεί και η μεσαία τάξη.
Το μέτρο θα παρουσιάσουν λεπτομε-
ρώς, τις επόμενες ημέρες, οι αρμόδιοι 
υπουργοί. Για την ώρα, θα σημειώσω 
μόνον ότι καλύπτει μέχρι και το 85% 
των νοικοκυριών. Ανακουφίζοντας 
8.400.000 πολίτες. Με εξαμηνιαίες ενι-
σχύσεις, που σωρευτικά θα φτάνουν 
έως και τα 600 ευρώ για μία πολύτεκνη 
οικογένεια. Και με δημοσιονομικό κό-
στος το οποίο ανέρχεται σ ε 650 εκα-
τομμύρια. Είναι το σύνολο του ποσού 
που θα εισπράξουμε από τα δύο διϋ-
λιστήρια».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυρ. Μητσοτάκης: Από τον Φεβρουάριο η πολιτεία 
θα καλύπτει το 10% των αγορών στα σούπερ μάρκετ 
και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων 
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«Πετύχαμε την επέκταση της τουριστικής περιόδου. 
Είναι πια μία κατάκτηση για τον ελληνικό τουρισμό. 
Δεν έτυχε, πέτυχε», τόνισε ο πρωθυπουργός ο οποίος 
μίλησε και για την κρουαζιέρα που έχει επίσης διευ-
ρύνει την τουριστική περίοδο. «Οδεύουμε σταδιακά 
προς μία σεζόν 12 μηνών και έχουμε κάθε λόγο να 
μπορούμε να το κάνουμε γιατί υπάρχουν ακόμα πε-
ριοχές της χώρας τουριστικά παρθένες. Και ο πολι-
τιστικός μας τουρισμός έχει ακόμα σημαντικότατες 
προοπτικές ανάπτυξης», σημείωσε.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτή η σεζόν των 12 μηνών 
δεν πρέπει να αφορά μόνο τους επισκέπτες. αλλά και 
τους συμπολίτες μας και αναφέρθηκε στον εσωτερικό 
τουρισμό. «Το πρόγραμμα ‘τουρισμός για όλους' θα 
τρέξει και το 2023, αναμένουμε ακόμα μία κλήρωση 
στα τέλη Ιανουαρίου, ίσως και νωρίτερα. Το 2023 ανα-
μένεται να είναι και αυτό χρονιά ορόσημο παρά τη 
μεγάλη διεθνή αβεβαιότητα, τις πληθωριστικές πιέ-
σεις. Δυσκολίες που δεν θα κοπάσουν ούτε γρήγορα, 
ούτε εύκολα. Έχουμε μπροστά μας καλές προοπτικές 
τις οποίες καλούμαστε να κατακτήσουμε ενεργοποι-
ώντας τις δικές μας δυνάμεις. Με πρώτο στοίχημα 
τις υποδομές, έργα τα οποία τα έχουμε εντοπίσει», 
συμπλήρωσε.
Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για τις πράσινες 
επιλογές και σε επενδύσεις όπως η ηλεκτροκίνηση, η 
ανάπτυξη των ΑΠΕ.
«Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αυτονομία απο-
τελούν προκλήσεις για τη χώρα και για τον ίδιο τον 
κλάδο του τουρισμού. Παράλληλα με αναβάθμιση τό-
πων της ηπειρωτικής χώρας με πρωτοβουλίες όπως 
τα απάτητα βουνά», συνέχισε.
Βασικό στοίχημα είναι η διεύρυνση της περιόδου, 
επισήμανε και μίλησε για τις εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού. «Θα επαναλάβω, όλες οι προϋποθέσεις 
υπάρχουν, έχουμε μοναδικά μνημεία, μοναδικό φυ-
σικό περιβάλλον και αυτό σημαίνει παράλληλες 
δράσεις από πλευράς κεντρικού κράτους, σημαντικές 
δημόσιες επενδύσεις, και τίποτα δεν μπορεί να γίνει 
χωρίς τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα. Εσείς οι 
επιχειρηματίες του τουρισμού θα πάρετε το ρίσκο να 
επενδύετε σε αυτό που ξέρετε να κάνετε καλύτερα», 
ανέφερε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ξεχωριστή πρόκλη-
ση αποτελεί η επένδυση του ελληνικού τουρισμού 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο. «Συγχαρητήρια για την 
υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασί-
ας. Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία. Η πρώτη επαφή 
ενός επισκέπτη δεν είναι με τις εγκαταστάσεις ενός 
καταλύματος, αλλά με το χαμόγελο εκείνου που θα 
τον υποδεχτεί. Μετά την πανδημία μία στις 13 θέσεις 
στον κλάδο δεν μπόρεσε να αναδειχθεί. Υπήρξαν συ-
μπολίτες μας που εργάζονταν διαβιώντας σε κακές 
συνθήκες. Σίγουρα αυτές οι πρακτικές αποτελούν 
εξαιρέσεις, αλλά θα πρέπει και αυτές οι εξαιρέσεις να 
εξαφανιστούν τελείως από το χάρτη. Ποιοτικές υπη-
ρεσίες στον επισκέπτη ξεκινούν από ποιητικές συν-
θήκες στον εργαζόμενο. Οι εργοδότες να μη διστά-
ζουν να ανταμείψουν τον κόπο και την προσπάθεια 
των υπαλλήλων τους χορηγώντας έξτρα μπόνους», 
τόνισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τον εκσυγ-
χρονισμό της τουριστικής εκπαίδευσης «ιδιαίτερα σε 
μια περίοδο που οι μισθοί στη χώρα μας είναι ακόμα 
χαμηλοί».
«Θέλουμε όχι μόνο ανοιχτή αλλά και εύρυθμη αγορά 
και αυτό σημαίνει σεβασμό στους ανθρώπους που ερ-
γάζονται στον τουρισμό», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης. 
Είπε επίσης ότι οι προοπτικές είναι λαμπρές. «Μπο-
ρούμε να συνεχίσουμε και να επενδύσουμε σε αυτή 
την εξαιρετική σχέση την οποία έχουμε αναπτύξει. Σε 
αυτή την πορεία θέλω να συνεχίσουμε. Παρά τις δυ-
σκολίες να γνωρίζετε ότι θα έχετε στο πρόσωπό μου 
πάντα έναν σύμμαχο που έχει αποδείξει διαχρονικά 
ότι γνωρίζει καλά τα ζητήματα του τουρισμού και 
μπορεί να δει τις σημαντικές προοπτικές οι οποίες 
προδιαγράφονται για το μέλλον. Πιστεύω ότι όλες οι 
διεθνείς τάσεις μπορούν να δουλέψουν προς όφελός 
μας. Όλοι θα αναζητούν ολοένα και περισσότερο μο-
ναδικές εμπειρίες. Και αν κάποιος κληθεί να διαλέξει 
να δαπανήσει χρήματα σε μια καταναλωτική ανάγκη 
ή σε ένα ταξίδι είναι πιο πιθανό πια ότι θα επιλέξει το 
δεύτερο και όχι το πρώτο. Έχουμε βάλει τα θεμέλια , 
ξέρουμε που θέλουμε να πάμε τον ελληνικό τουρισμό 
και είμαι σίγουρος ότι με το δικό σας κόπο και εργατι-
κότητα θα μπορέσουμε και το 2023 και τα χρόνια που 
θα ακολουθήσουν να είναι χρόνια μεγάλης επιτυχίας 
για τον ελληνικό τουρισμό και ταυτόχρονα για την ελ-
ληνική οικονομία», υπογράμμισε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επικαιρότητα

Η ευρωπαϊκή προοπτική της Σερ-
βίας, το ζήτημα του Κοσόβου και 
θέματα περιφερειακής συνεργασί-
ας κυριάρχησαν στην συνάντηση 
που είχε στο Βελιγράδι ο Έλληνας 
ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας με τον ομόλογο 
του της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς. Η 
Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπα-
ϊκή ολοκλήρωση της Σερβίας και 
βοηθάει για την υλοποίηση των με-
ταρρυθμίσεων που απαιτούνται με 
την παροχή τεχνογνωσίας, ανέφε-
ρε στην κοινή συνέντευξη των δύο 
υπουργών, ο Νίκος Δενδιας. Επισήμανε ότι 
το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων είναι 
στην ενωμένη Ευρώπη και τόνισε ότι «δεν 
πρέπει να επιτραπεί άλλη αναβολή για την 
ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της πε-
ριοχής».
Ο κ. Δενδιας αναφέρθηκε και στο θέμα του 
Κοσόβου υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα 
υποστηρίζει την συνέχιση του διαλόγου 
Βελιγραδίου - Πρίστινας που θα καταλήξει 
στην επίτευξη νομικά δεσμευτικής συμφω-
νίας». Ο Έλληνας ΥΠΕΞ κατέστησε σαφές 
ότι όλες οι συμφωνίες που έχουν υπογρα-
φεί από τις δύο πλευρές μέχρι σήμερα θα 
πρέπει να εφαρμοστούν. Ανέφερε επίσης 

ότι κατά την επίσκεψη του στην Πρίστινα 
αυτό θα είναι το μήνυμα που θα μεταφέρει 
στην ηγεσία του Κοσόβου.
Κατά την συνάντηση του κ. Δενδια με τον 
Ίβιτσα Βτάτσιτς, συμφωνήθηκε η ενίσχυ-
ση της περιφερειακής συνεργασίας με την 
ανάπτυξη δύο νέων σχημάτων, το πρώτο 
ανάμεσα στην Ελλάδα, την Σερβία και την 
Βόρεια Μακεδονία και το δεύτερο με την 
συμμετοχή της Ελλάδας, της Σερβίας και 
της Αλβανίας.
Ιδιαίτερη αναφορά στην συνέντευξη τύπου 
έκανε ο Νίκος Δενδιας και στην συμπερι-
φορά της τουρκικής ηγεσίας απέναντι την 
Ελλάδα. «Ο αναθεωρητισμός, με τις νεοο-
θωμανικές φιλοδοξίες και τις απειλές πο-

λέμου είναι κάτι που αντιμετωπίζει 
καθημερινά η Ελλάδα με το παράλο-
γο αφήγημα της Τουρκίας. Θα ήθελα 
να διαμηνύσω από εδώ ότι η Ελλάδα 
θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την 
κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα στη βάση του διεθνούς 
δικαίου και του δικαίου της θάλασ-
σας και δεν θα παραιτηθεί των προ-
σπαθειών για την υπεράσπιση αυ-
τών των δικαιωμάτων της» τόνισε ο 
Νίκος Δενδιας.
Ο Ίβιτσα Ντάτσιτς ευχαρίστησε τον 

Έλληνα ΥΠΕΞ για την υποστήριξη που πα-
ρέχει η Ελλάδα για την ευρωπαϊκή πορεία 
της Σερβίας και το ζήτημα του Κοσόβου 
επισημαίνοντας ότι η σταθερότητα και η 
ειρήνη στην περιοχή αποτελούν προτεραι-
ότητα για την σερβική πολιτική ηγεσία.
Ο Ίβιτσα Ντάτσιτς αποκάλυψε ότι μαζί με 
τον κ. Δένδια θα επισκεφτούν σήμερα το 
απόγευμα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στην πατρική του οι-
κία, για να του ευχηθούν για την οικογενει-
ακή του εορτή, τον 'Αγιο Νικόλαο, που σύμ-
φωνα με το παλαιό, ιουλιανό ημερολόγιο 
εορτάζεται σήμερα, 19 Δεκεμβρίου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Είναι πεποίθησή μας ότι η πορεία των 
Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση είναι μονόδρομος», υπογράμ-
μισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή 
του με την Κοσοβάρα υπουργό Εξωτερι-
κών Ντονίκα Γκερβάλα Σβαρτς (Donika 
Gërvalla - Schwarz) στην Πρίστινα.
«Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι η 
πρόοδος στο διάλογο μεταξύ Πρίστι-
νας και Βελιγραδίου θα συμβάλει κα-
θοριστικά στην προώθηση των φιλο-
δοξιών της ΕΕ. Ένα μέλλον στο οποίο 
κάποιες χώρες οραματίζονται αναθε-
ωρητικές πολιτικές και νέο-ιμπερια-
λιστικές ιδεολογίες, δεν είναι ανεκτό 
από εμάς. Αυτή είναι μια ατζέντα του 
19ου αιώνα, όχι του 21ου αιώνα», τόνι-
σε χαρακτηριστικά.
Όπως επεσήμανε ο υπουργός, η επί-
σκεψή του στην Πρίστινα, μετά την 
επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών 

της Βόρειας Μακεδονίας στην Αθήνα, 
την επίσκεψή του ίδιου στο Βελιγράδι 
χθες και στα Τίρανα αύριο, «αναδει-
κνύει τη σημασία που αποδίδει η Ελ-
λάδα στην περιοχή και στη στενή συ-
νεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συ-
ζητήθηκε η προώθηση και περαιτέρω 
ενίσχυση της συνεργασίας σε διμερές 
επίπεδο. «Θα ήθελα να δω τη συνερ-
γασία μας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, 
το πλαίσιο του βαθύτατου ενδιαφέρο-
ντός μας για την ειρήνη, τη σταθερότη-
τα και την ευημερία στα Δυτικά Βαλκά-
νια», ανέφερε.
«Η ΕΕ είναι ο τελικός προορισμός για 
όλους όσοι ενδιαφέρονται για τα Δυτι-
κά Βαλκάνια, φυσικά σύμφωνα με τους 
όρους, φυσικά σύμφωνα με το κεκτημέ-
νο της ΕΕ. Αλλά αυτός πρέπει να είναι ο 
τελικός προορισμός», σημείωσε. Συζη-
τήθηκε ακόμη η ενεργειακή συνεργασία, 
τομέας εξαιρετικά κρίσιμος, ιδίως μετά 
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
«Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργει-
ακό κόμβο στα Βαλκάνια», επεσήμα-
νε. «Αλλά είναι σημαντικό για εσάς να 
αποκτήσετε την ενεργειακή σας ανε-
ξαρτησία και επίσης να απομακρυνθεί-
τε από τον άνθρακα προς τη νέα εποχή 
της προστασίας του περιβάλλοντος».
Αναφορικά με τις εξελίξεις στην περι-
οχή, ο κ. Δένδιας τόνισε πως η Ελλάδα 
υποστηρίζει πλήρως τη συνέχιση του 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας, με 
στόχο την επίτευξη μιας συνολικής και 

νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, σύμ-
φωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως πά-
ντα, και το κεκτημένο της ΕΕ.
«Μετά τη Συμφωνία που συνήφθη με 
τη βοήθεια της ΕΕ τον περασμένο Νο-
έμβριο, είναι υψίστης σημασίας οι δύο 
πλευρές να συνεργαστούν με καλή 
πίστη. Και θα πρέπει να απέχουν από 
ενέργειες και ρητορική που κινδυνεύ-
ουν να αναζωπυρώσουν τις εντάσεις 
και να θέσουν σε κίνδυνο όσα έχετε 
επιτύχει μέχρι τώρα».
Τόνισε πως είναι ζωτικής σημασίας και 
για τις δύο πλευρές να εφαρμόσουν τα 
συμφωνηθέντα και αυτό ήταν το ξεκά-
θαρο μήνυμά μου προς το Βελιγράδι, 
χθες.
«Δεδομένων των σημερινών γεωπο-
λιτικών προκλήσεων μετά τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία, είναι ζωτικής 
σημασίας να επιτευχθούν συγκεκριμέ-
να αποτελέσματα που θα προωθήσουν 
τις φιλοδοξίες του Βελιγραδίου και της 
Πρίστινα για την ΕΕ. Δεν πρέπει να επι-
τρέψουμε σε τρίτους να επωφεληθούν 
από την αστάθεια και την ανασφάλεια 
στα Δυτικά Βαλκάνια», τόνισε χαρα-
κτηριστικά.
Σημείωσε τέλος πως η Ελλάδα υπο-
στηρίζει το έργο της EULEX, «η οποία 
διαδραματίζει κρίσιμο σταθεροποι-
ητικό ρόλο», καθώς και το έργο τόσο 
του Ειδικού Αντιπροσώπου της ΕΕ, όσο 
και του απεσταλμένου των ΗΠΑ για τα 
Δυτικά Βαλκάνια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Δένδιας: H Ελλάδα θα συνεχίσει
να υπερασπίζεται την κυριαρχία της
και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ν. Δένδιας: Ένα μέλλον με αναθεωρητικές 
πολιτικές και νέο-ιμπεριαλιστικές ιδεολογίες
δεν είναι ανεκτό από εμάς
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Από τον Φεβρουάριο 2023 και για έξι μή-
νες (έως τον Ιούλιο 2023) δίνεται ενίσχυση 
ύψους 10% επί των αγορών νοικοκυριών, 
τα οποία πληρούν τα κριτήρια ένταξης, σε 
supermarket και άλλες επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφί-
μων (φούρνους, minimarket, οπωροπωλεία, 
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοπωλεία 
κτλ.). Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονο-
μικών η ενίσχυση ανέρχεται σε 10% επί του 
ύψους των αγορών ειδών κάθε είδους από τα 
καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο 
λιανικό εμπόριο τροφίμων και έως τα ακό-
λουθα όρια που διαμορφώνονται ανάλογα 
με τη σύνθεση του νοικοκυριού.  Το μηνιαίο 
όριο αγορών ανά νοικοκυριό επί του οποίου 
λαμβάνει την ενίσχυση 10% ανέρχεται σε 220 
ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανό-
μενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος 
του νοικοκυριού και έως 1.000 ευρώ αγορών.
Παραδείγματα μηνιαίου ορίου αγορών και 

ύψος ενίσχυσης:
* Μονομελές νοικοκυριό: 220 ευρώ μηνιαίες 
αγορές, 22 ευρώ μηναία ενίσχυση
* Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 320 ευρώ μηνιαίες 
αγορές, 32 ευρώ μηναία ενίσχυση
* Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμε-
νο τέκνο: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ 
μηναία ενίσχυση
* Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμε-
να τέκνα: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ 

μηναία ενίσχυση
* Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 420 ευρώ 
μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση
* Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 520 
ευρώ μηνιαίες αγορές, 52 ευρώ μηναία ενί-
σχυση
* Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 620 
ευρώ μηνιαίες αγορές, 62 ευρώ μηναία ενί-
σχυση
* Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 720 
ευρώ μηνιαίες αγορές, 72 ευρώ μηναία ενί-
σχυση.
Με βάση τα ανωτέρω, η ενίσχυση ανέρχεται 
για τους έξι μήνες σε 312 ευρώ για την οικογέ-
νεια με δύο παιδιά, 192 ευρώ για ένα ζευγάρι, 
ενώ μια πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα τέ-
κνα λαμβάνει 432 ευρώ.
Τα ανωτέρα ποσά πιστώνονται μηνιαίως σε 
ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε καταστή-
ματα λιανικού εμπορίου τροφίμων. Σε περί-
πτωση που ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση 

σε τραπεζικό λογαριασμό, τα ποσά καταβάλ-
λονται ανά τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυ-
σης ανέρχεται στο 80% των ανωτέρω ποσών. 
Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά των οποίων το 
ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 
ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για το μονομελές 
νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για τους έγγα-
μους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, 
το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για 
κάθε τέκνο ή φιλοξενούμενο μέλος του νοι-
κοκυριού. Το περιουσιακό όριο ανέρχεται σε 
250.000 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό 
και 400.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη 
συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές 
οικογένειες. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι περι-
λαμβάνουν περί τα 3,2 εκατομμύρια νοικοκυ-
ριά (εκ των 4,1 εκατομμυρίων νοικοκυριών), 
με περίπου 8,5 εκατομμύρια μέλη.Το συνολι-
κό κόστος του μέτρου για του έξι μήνες εκτι-
μάται σε 650 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Άνοιξε και λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα Επίδομα Παιδιού – Α21 προκειμένου 
οι πολίτες να υποβάλλουν την αίτηση τους 
για το έτος 2022. Η πλατφόρμα θα κλείσει 
οριστικά για την υποβολή αιτήσεων στις 15-
1-2023 και ώρα 23:59.
Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τους δικαι-

ούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη 
υποβάλλει αίτηση Α21 για το έτος 2022 και 
για όσους πολίτες ξεκίνησαν την δημιουργία 
αίτησης Α21 αλλά δεν οριστικοποίησαν την 
υποβολή της.
Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού 
μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 

(στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/
epidomapaidiou)
Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματο-
ποιηθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
Ιανουαρίου 2023 και το επίδομα θα είναι 
προσαυξημένο κατά μιάμιση μηνιαία δόση – 
δηλαδή την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, η 

οποία για όσους είχαν υποβάλλει την αίτησή 
τους καταβλήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2022.
Πηγή: ertnews.gr

Πώς θα λειτουργήσει το μέτρο ενίσχυσης για κάλυψη 10% επί των δαπανών
σε supermarket και άλλα καταστήματα τροφίμων

Επίδομα παιδιού – Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή 
αιτήσεων για το 2022 – Θα κλείσει στις 15/1/2023

Υπεγράφη από τον υφυπουργό Οικο-
νομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο η 
απόφαση για την παράταση της προθε-
σμίας καταβολής των τελών κυκλοφο-
ρίας του 2023, καθώς και για τη θέση 
των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, 
έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

«Σε συνέχεια σειράς παρεμβάσεων της 
Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη 
με γνώμονα τη διευκόλυνση των Ελλή-
νων φορολογούμενων, προχωράμε σε 
δίμηνη παράταση για την καταβολή 
των τελών κυκλοφορίας του 2023 και 

για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια 
ακινησία, ώστε να έχουν όλοι τη δυνα-
τότητα να εκπληρώσουν αυτή την υπο-
χρέωση», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. 
Βεσυρόπουλος.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας μιλώντας χθες Δευτέρα 
19/12 στην εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέ-
σεις» ανακοίνωσε ότι θα δοθεί πα-
ράταση στα τέλη κυκλοφορίας μέχρι 
τέλος Φεβρουαρίου 2023 και ότι θα 
ανακοινωθεί αυτή τη εβδομάδα.

Πηγή: ertnews.gr

Τέλη κυκλοφορίας - Παράταση έως 
τέλος Φεβρουαρίου
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Η Εύα Καϊλή ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι γνώριζε ή 
ότι συμμετείχε στις πράξεις για τις οποίες κατη-
γορείται ο σύντροφός της τόνισε σε δηλώσεις του 
στην ΕΡΤ ο δικηγόρος της ευρωβουλευτού, Μιχά-
λης Δημητρακόπουλος. Ακόμα είπε ότι η κα Καϊλή 
δεν είχε ποτέ κυριότητα ή κατοχή στα χρήματα 
που βρέθηκαν στο κοινό διαμέρισμα και πρόσθε-
σε ότι ουδέποτε στη ζωή της έχει δωροδοκηθεί. 
Σημειώνεται ότι την Πέμπτη, η ευρωβουλευτής με 
τους δικηγόρους της, ετοιμάζεται να εμφανιστεί 
ενώπιον των βελγικών αρχών, οι οποίες θα κλη-
θούν να αποφασίσουν αν η πρώην αντιπρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παραμείνει στο 
σωφρονιστικό κατάστημα ή θα αποφυλακιστεί 
υπό όρους.

Διεθνή ΜΜΕ για Qatargate: Η Καϊλή γνώριζε 
για τις ύποπτες δραστηριότητες και τα μετρητά 

Ο βελγικός και ο ιταλικός Τύπος έγραψαν ότι η 
Εύα Καϊλή παραδέχθηκε πως εκείνη ζήτησε από 
τον πατέρα της να κρύψει τη βαλίτσα με χιλιάδες 
ευρώ, καθώς πανικοβλήθηκε από τη σύλληψη του 
συζύγου της. Συγκεκριμένα σε σημερινό δημοσί-
ευμα της, η La Repubblica τονίζει πως η Εύα Καϊλή 
“παραδέχτηκε ότι γνώριζε για το κύκλωμα με μίζες 
που περιστρεφόταν γύρω από τον Τζιόρτζι και τον 
Παντσέρι”. “Είναι αλήθεια, ήξερα για τις δραστη-
ριότητες του κ. Παντσέρι. Και ήξερα ότι υπήρχαν 
βαλίτσες γεμάτες χρήματα στο σπίτι μου” είναι η 
δήλωση που μεταφέρει η ιταλική εφημερίδα.

Προσπάθησε να προειδοποιήσει τρία άτομα 
μετά την σύλληψη του Τζιόρτζι
Μάλιστα, μετά τη σύλληψη του Τζιόρτζι, η Καϊλή 
φαίνεται να «προσπάθησε να προειδοποιήσει 
τον Παντσέρι και δύο ευρωβουλευτές για την πα-
ρούσα έρευνα». Σε αυτό το πλαίσιο, προσθέτει η 
ιταλική εφημερίδα «η επ’ αυτοφώρω μορφή του 
εγκλήματος (εύρεση των χαρτονομισμάτων στο 
σπίτι) και η προσπάθεια αλλοίωσης των αποδει-
κτικών στοιχείων (φυγή του πατέρα της και ειδο-
ποίηση τριών ατόμων για την έρευνα) έπεισαν 
τους Βέλγους να συλλάβουν» την Εύα Καϊλή. Κάτι 
το οποίο, σύμφωνα με τη La Repubblica, εξηγεί το 
«γιατί αποφασίστηκε η σύλληψή της, η οποία δεν 
είχε αρχικά προγραμματιστεί».

Η Καϊλή εκτελούσε τις εντολές του Παντσέρι 
μέσω του Τζιόρτζι

«H Καϊλή κατηγορείται επίσης ότι παρενέβη για 
την υπεράσπιση των συμφερόντων του Κατάρ και 
κατόπιν οδηγιών του Παντσέρι, ο οποίος φέρεται 
να τις έδινε τις εντολές, σύμφωνα με την εισαγ-
γελία, μέσω του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζι-
όρτζι», γράφει ακόμα η Repubblica και προσθέτει 
πως «εξ ου και η απόφαση των δικαστών να την 
συλλάβουν».
Επίσης η εφημερίδα τονίζει πως η Εισαγγελία 
«επιμένει, τουλάχιστον προς το παρόν, πως πιθα-
νόν να είναι πεπεισμένοι ότι η Καϊλή και ο Τζιόρτζι 
δεν έχουν πει ακόμα όλα όσα γνωρίζουν». Επίσης, 
προσθέτει η Repubblica «επειδή είναι πεπεισμέ-
νοι ότι η Ελληνίδα βουλευτής βρίσκεται στο επί-
κεντρο, ίσως παρά την θέλησή της, ενός λαμπρού 
σχεδίου της κλίκας Παντσέρι».
Η ιταλική εφημερίδα καταλήγει πως «στην ανασυ-
γκρότηση που έκαναν πρώτα οι βελγικές υπηρεσί-
ες και στη συνέχεια οι ερευνητές στις Βρυξέλλες, 
υποστηρίζεται ότι η ομάδα “επένδυσε” στην Κα-
ϊλή με πλήρη επίγνωσή τους». «Προκειμένου να 
υποστηρίξουν τα συμφέροντα του Μαρόκου και 
του Κατάρ», λέει η La Repubblica «οι Παντσέρι και 
Τζιόρτζι επηρέασαν τους διορισμούς των μελών 
της επιτροπής, καθώς και της αντιπροέδρου».
Το Knack σημειώνει ότι ο Βέλγος δικηγόρος της 
Εύας Καϊλή έστειλε email το βράδυ της Δευτέρας 
στο οποίο έγραφε: «Προσωπικά είμαι εξοργισμέ-
νος που είχατε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. 
Είμαι ο μόνος που σέβομαι τους κανόνες;» «Το να 
γράφεις για μερικές ομολογίες» είναι, σύμφωνα 

με τον δικηγόρο, μια «μεροληπτική ερμηνεία».

Η ομολογία Παντσέρι εμπλέκει τον Ταραμπέλα
Στην ανάκριση ο Παντσέρι, που συνελήφθη 
στο διαμέρισμά του στις Βρυξέλλες με περίπου 
600.000 ευρώ σε μετρητά, αναγκάστηκε να ανα-
γνωρίσει εν μέρει τη συμμετοχή του στην υπόθε-
ση που συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
«Καταγγέλλει τον ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέ-
λα ως δικαιούχο των «δώρων» από το Κατάρ», 
γράφει ο ανακριτής για τον Παντσέρι. Ο Ιταλός 
«εν μέρει ομολόγησε τα γεγονότα» της διαφθοράς 
και των παρεμβάσεων προς όφελος του Κατάρ και 
του Μαρόκου και είπε ότι «δώρα» δέχτηκε και ο 
Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα. Κάτι 
που διαψεύδει ο ίδιος.
Σε επικοινωνία με τον δικηγόρο του Βέλγου ευρω-
βουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα για να σχολιάσει την 
κατηγορία του Πατσέρι, εκείνος απάντησε ότι «ο 
κ. Ταραμπέλα δεν έχει λάβει δώρα από κανέναν», 
είπε ο δικηγόρος προσθέτοντας ότι «δεν επηρεά-
στηκε για να πάρει αποφάσεις ή να πάρει θέσεις».

Στα δημοσιεύματα αναφέρεται επίσης ότι όταν 
ο σύντροφος της κ. Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι 
ανακρίθηκε, παραδέχτηκε ότι ήταν μέλος μιας ορ-
γάνωσης που χρησιμοποιεί τόσο το Μαρόκο όσο 
και το Κατάρ για να παρεμβαίνει στις ευρωπαϊκές 
υποθέσεις.

Πηγή: ertnews.gr

Δικαστής στην πόλη Μπρέσια, ο οποίος έπρε-
πε σήμερα να αποφανθεί για το αίτημα έκ-
δοσης της κόρης του Αντόνιο Παντσέρι που 

έχουν υποβάλει οι βελγικές αρχές, αποφά-
σισε να ορίσει νέα ακροαματική συνεδρίαση 
στις 3 Ιανουαρίου ώστε στο μεταξύ να εξα-

κριβωθεί αν στις φυλακές του Βελγίου τυγ-
χάνουν σεβασμού οι αρχές της ευρωπαϊκής 
σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Εξάλλου, σύμφωνα με δήλωση των συνηγό-
ρων της κόρης και της συζύγου του Παντσέρι, 
πρόκειται να προσφύγουν στο ιταλικό Ανώ-
τατο Δικαστήριο κατά της χθεσινής απόφα-
σης για έκδοση της Μαρία Ντολόρες Κολεόνι, 
συζύγου του Παντσέρι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Μαρία Ντολό-
ρες Κολεόνι, της συζύγου του Ιταλού πρώην 
ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, δήλωσε πριν 
από λίγο στους δημοσιογράφους που βρίσκο-
νται στο δικαστήριο της Μπρέσα ότι ο αρμόδι-
ος δικαστής αποφάσισε την έκδοση της πελά-

τισσάς του στο Βέλγιο.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν ζητήσει την 
παραμονή της στην Ιταλία με το σκεπτικό ότι 
βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό ενώ στις 
Βρυξέλλες θα οδηγηθεί στη φυλακή.
Αύριο η ιταλική δικαιοσύνη πρόκειται να αποφα-

σίσει για το αίτημα έκδοσης στο Βέλγιο της κόρης 
του Αντόνιο Παντσέρι, Σίλβια Παντσέρι. Οι συνή-
γοροι υπεράσπισης πάντως έχουν στη διάθεσή 
τους διάστημα πέντε ημερών για να προσφύγουν 
κατά της απόφασης των δικαστικών της Μπρέσα 
στο ιταλικό ανώτατο δικαστήριο. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μ. Δημητρακόπουλος στην ΕΡΤ: Η κα Καϊλή ποτέ δεν είπε ότι γνώριζε ή 
συμμετείχε στις ύποπτες δραστηριότητες

QatarGate: Στις 3 Ιανουαρίου η 
απόφαση για έκδοση από την Ιταλία 
στο Βέλγιο της κόρης του Παντσέρι 

Ιταλία: Οι δικαστικές αρχές ενέκριναν την έκδοση της 
συζύγου του Αντόνιο Παντσέρι στο Βέλγιο

Qatargate: «Σκάνδαλο επικών διαστάσεων»

Ενώ χθες στο Στρασβούργο οι ευρωβουλευτές 
έπαιρναν τις θέσεις τους στο ημικύκλιο του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου σε εξαιρετικά βαρύ κλίμα, 
στις Βρυξέλλες η ομοσπονδιακή εισαγγελία του 
Βελγίου συνέχιζε χωρίς πολλές ανακοινώσεις και 
θόρυβο την επιχείρηση «Καθαρά Χέρια». Στόχος 
αυτή τη φορά είναι οι έρευνες στην ίδια την έδρα 
του Κοινοβουλίου. Όπως γράφει η εφημερίδα Le 
Soir πολυάριθμη ομάδα αστυνομικών έκανε έφοδο 
σε πολλούς χώρους του κτιρίου και κατάσχεσε έναν 
τεράστιο όγκο στοιχείων από τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές τουλάχιστον 10 συνεργατών των ευ-
ρωβουλευτών.

Υπό πλήρη μυστικότητα
Παρών στην επιχείρηση και ο εισαγγελέας Μισέλ 
Κλέζ, ειδικευμένος στο οικονομικό έγκλημα, που 
έχει αναλάβει στους ώμους του την τεράστια επι-
χείρηση. Η μεθοδικότητα και η μυστικότητα των 
κινήσεών του έχουν καταπλήξει. Σύμφωνα με την 
βελγική εφημερίδα όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία 
των ερευνών δεν έχουν περάσει στη κεντρική βάση 
δεδομένων των αστυνομικών αρχών, ώστε να απο-
φευχθεί κάθε πιθανότητα διαρροής. Οι έρευνες δι-
ευρύνονται, γιατί έχει γίνει πλέον κοινή πεποίθηση 
ότι πρόκειται μόνο για την κορυφή του παγόβουνου, 
όπως υποστηρίζει στην τηλεόραση της Deutsche 
Welle ο Βιτόρ Τεϊξέιρα, στέλεχος της ομάδας καταπο-
λέμησης της διαφθοράς Transparency International.
«Αυτό που έδειξε μέχρι στιγμής η έρευνα είναι ότι 
δεν εμπλέκεται μόνο μία αντιπρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχουν πολλά άλλα άτο-
μα, υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι, υπάρχουν 
βοηθοί, υπάρχουν πρώην βουλευτές. Υπάρχουν 
άνθρωποι που εργάζονται για οργανώσεις λόμπι. 
Δηλαδή υπάρχει μια σειρά από διαφορετικά άτομα 

σε διαφορετικές θέσεις. Οπότε σίγουρα δεν θα εκ-
πλαγώ, αν όσο περνούν οι μέρες εμπλέκονται περισ-
σότεροι».

«Καμιά ηθική εποπτεία»
Ο Μισιέλ βαν Χούλτεν επικεφαλής της Transparency 
International και πρώην Ολλανδός ευρωβουλευτής, 
έκανε λόγο για ένα «σκάνδαλο επικών διαστάσεων». 
Μιλώντας χθες βράδυ εξέφρασε τεράστια έκπληξη. 
«Πέρασα τον περισσότερο χρόνο μου τα προηγού-
μενα 25 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι 
τέτοιο δεν έχω ξαναδεί». Η οργάνωσή του ζητά και 
πάλι αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας. «Ακόμη 
και οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να χαρακτηρι-
στούν ως λομπίστες όταν προσπαθούν να επηρεά-
σουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, κάτι όμως που δεν 
είναι και τόσο εύκολο να γίνει» παραδέχεται. Ο βαν 

Χούλτεν επισημαίνει επίσης ότι αυτό το σκάνδαλο 
δεν θα μπορούσε να συμβεί τόσο εύκολα, εάν στις 
Βρυξέλλες υπήρχε ένα κλίμα, όπου η διαφάνεια, η 
ηθική και η ακεραιότητα είχαν πραγματικά σημα-
σία. Ο Βιτόρ Τεϊξέιρα βλέπει εκεί ακριβώς ένα μεγά-
λο κενό.
«Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτι-
κή καταγραφή τρίτων χωρών. Πρόκειται όντως για 
περιπτώσεις παράνομου λόμπινγκ. Αλλά θα ήθε-
λα να επισημάνω ότι εδώ δεν πρόκειται για λόμπι, 
αλλά για δωροδοκία και διαφθορά. Κι αυτήν τη 
στιγμή δεν υπάρχει καμιά απολύτως δεοντολογική 
και ηθική εποπτεία, καμιά παρακολούθηση, καμιά 
επιβολή κυρώσεων».

Ειρήνη Αναστασοπούλου/dpa/dw
Πηγή: dw.com

Την καταγραφή στον κατάλογο λομπιστών και τρίτων 
χωρών που κάνουν λόμπινγκ, όπως το Κατάρ, ζητά η 
Transparency International. "Δεν υπάρχει ηθική επο-
πτεία, ούτε παρακολούθηση". 
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Κάλεσμα στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 
αλλά και στην διεθνή κοινότητα για τη λήψη συγκε-
κριμένων μέτρων που θα διασφαλίσουν ότι ο πρό-
εδρος Ερντογάν θα λογοδοτήσει για τη συνεχόμενη 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων απηύθυνε ο γερουσιαστής Ρό-
μπερτ Μενέντεζ από το βήμα της Γερουσίας. Ο πρό-
εδρος της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας 
καταδίκασε με τον πιο επίσημο τρόπο τις πρόσφατες 
απειλές που διατύπωσε ο Τούρκος πρόεδρος εναντί-
ον της Αθήνας.
«Πριν από λίγες ημέρες, μπροστά από ένα δημαρχείο 
στην βόρεια Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν απεί-
λησε με πυραυλική επίθεση την Αθήνα. ‘Η Ελλάδα 
φοβάται τους πυραύλους μας́ , είπε. Λ́ένε ότι ο πύ-
ραυλος Typhoon θα χτυπήσει την Αθήνά . Και μετά 
απευθύνθηκε ευθέως στον ελληνικό λαό και είπε: ‘Θα 
συμβεί αυτό... εκτός αν ηρεμήσετέ . Μιλάμε για ένα 
μέλος του ΝΑΤΟ που απειλεί ευθέως να στοχεύσει 
την Αθήνα, μια πόλη τριών εκατομμυρίων αμάχων. 
Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη μια σκόπιμη επίθεση 
εναντίον αμάχων είναι έγκλημα πολέμου. Και έτσι, 
κύριε πρόεδρε, έρχομαι σήμερα στο βήμα της Γερου-
σίας για να καταδικάσω τις πρόσφατες ενέργειες του 
Τούρκου προέδρου, οι οποίες όχι μόνο είναι ανησυ-
χητικές αλλά και εντελώς απαράδεκτες».
Κάνοντας λόγο για μια «επιθετική εκστρατεία» που 
εκτυλίσσεται σε ολόκληρη την περιοχή, ο γερουσια-
στής διαμήνυσε για μια ακόμα φορά ότι δεν πρόκει-
ται να συναινέσει στην ικανοποίηση του αιτήματος 
της Άγκυρας για την αναβάθμιση και την απόκτηση 
νέων μαχητικών F-16. «Και απαιτώ από τον Ερντογάν 
να σταματήσει όλες τις υπερπτήσεις πάνω από την 
Ελλάδα και να αποσύρει και τον τελευταίο Τούρκο 
στρατιώτη από την Κύπρο. Και νομίζω ότι, δεδομένης 
της πρόσφατης συμπεριφοράς του, οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες δεν πρέπει να δώσουν μαχητικά αεροσκάφη 
F-16 στα χέρια του προέδρου Ερντογάν», ήταν το μή-
νυμα που έστειλε στην ηγεσία της Τουρκίας.
Όσον αφορά τις συνεχείς απειλές περί βραδινής 
ελεύσεως στην Ελλάδα, o κ. Μενέντεζ εκτίμησε ότι 
η κλιμάκωση της εμπρηστικής ρητορικής συνδέεται 

με τις επικείμενες εκλογές στην Τουρκία. «Έχουμε 
δει τον Ερντογάν να απειλεί επανειλημμένα την ελ-
ληνική κυριαρχία. Είπε, διαβάζω τα λόγια του, ότι οι 
τουρκικές δυνάμεις ‘μπορούν να έρθουν ξαφνικά ένα 
βράδυ’. Φαίνεται να αυξάνει την παράνομη, αυταρχι-
κή συμπεριφορά του ενόψει των εκλογών της επόμε-
νης χρονιάς», εκτίμησε ο γερουσιαστής.
Ωστόσο, ο γερουσιαστής Μενέντεζ υποστήριξε ότι 
δεν πρόκειται για μεμονωμένες ρητορικές απειλές 
αλλά για ένα μοτίβο παράνομων διεκδικήσεων που 
αμφισβητούν συστηματικά την κυριαρχία στην ελ-
ληνική επικράτεια. Όπως εξήγησε, αυτή η αμφισβή-
τηση της ελληνικής κυριαρχίας δεν περιορίζεται στις 
πρόσφατες απειλές που διατυπώθηκαν εναντίον της 
πρωτεύουσας μιας συμμαχικής νατοϊκής χώρας.
Σχετικά με την Κύπρο, ο Ρόμπερτ Μενέντεζ υποστή-
ριξε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν επιχειρεί να διαιρέσει 
ακόμα περαιτέρω το νησί μετά από πενήντα χρόνια 
παράνομης τουρκικής κατοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
κ. Μενέντεζ υπενθύμισε ότι η Τουρκία επιχειρεί να 
προχωρήσει στο παράνομο άνοιγμα των Βαρωσίων 
και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την στρατιωτι-
κή της παρουσία. Μάλιστα στο σημείο αυτό επιχεί-
ρησε να συνδέσει την κατοχή της Κύπρου με αυτή 
της Ουκρανίας, καθώς εκτίμησε ότι ο πρόεδρος της 
Τουρκίας παρακολουθεί προσεκτικά τις παράνομες 
προσαρτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο γερουσιαστής 
Μενέντεζ προσπάθησε να απεικονίσει την απόκλιση 
της Τουρκίας από τις δυτικές αξίες μέσω της παρου-
σίασης της κοινής φωτογραφίας του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν με τον πρόεδρο της Ρωσίας και του Ιράν. 
«Δεν αποτελεί έκπληξη που ο Ερντογάν συναντήθηκε 
στην Τεχεράνη αυτό το καλοκαίρι με τον Ρώσο και τον 
Ιρανό πρόεδρο -κάποιους από τους πιο βάναυσους 
δικτάτορες του κόσμου. Απλώς κοιτάξτε τους ηγέτες 
με τους οποίους συνεργάζεται. Είναι επειδή μοιρά-
ζεται την κοσμοθεωρία τους. Και αυτό μπορείς να το 
δεις καθαρά στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πε-
ριοχή», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, οι επικρίσεις του γερουσιαστή δεν περι-
ορίστηκαν αποκλειστικά στα θέματα εξωτερικής 

πολιτικής, αλλά κάλυψαν μια σειρά από εσωτερικά 
ζητήματα της Τουρκίας που αφορούν την δημοκρα-
τική διολίσθηση σε συνδυασμό με την παραβίαση 
θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Όπως επισήμανε, «έχει τάσεις εκδίκησης και στο 
εσωτερικό (της χώρας). Μόλις την περασμένη εβδο-
μάδα, ένας από τους πολιτικούς αντιπάλους του Ερ-
ντογάν -ο δημοφιλής δήμαρχος της Κωνσταντινού-
πολης- καταδικάστηκε σε φυλάκιση δυόμισι ετών. 
Η ποινή? Προσβολή εναντίον μελών του Ανώτατου 
Εκλογικού Συμβουλίου. Και σε περίπτωση που η ποι-
νή φυλάκισης δεν έστελνε ένα αρκετά σαφές μήνυμα, 
το δικαστήριο επέβαλε και πολιτική απαγόρευση 
στον δήμαρχο. Ο Ερντογάν μπορεί να χρησιμοποιεί 
αυτή την επιθετικότητα και την κατασταλτική πολιτι-
κή για να αποσπά την προσοχή από την ολοκληρωτι-
κή αποτυχία της οικονομίας του. Μπορεί να το κάνει 
από κακία ή μπορεί να το κάνει επειδή ο ίδιος είναι 
κακοποιός. Αλλά ένα πράγμα είναι σαφές - οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις 
ενέργειες του Τούρκου προέδρου».
Με αυτό το σκεπτικό, ο πρόεδρος της επιτροπής Διε-
θνών Σχέσεων ζήτησε την πραγματοποίηση δίκαιων 

και ελεύθερων εκλογών στην Τουρκία, καλώντας 
παράλληλα τη διεθνή κοινότητα και τους συμμάχους 
των ΗΠΑ:
- Να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι ο Ερντο-
γάν θα λογοδοτήσει για τη συμπεριφορά του και την 
παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας.
- Να καταδικάσουν τη φυλάκιση του πολιτικού αντι-
πάλου του.
- Να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να απο-
τρέψουν περαιτέρω επιθέσεις στη βορειοανατολική 
Συρία.
Πλησιάζοντας προς το τέλος της ομιλίας του, ο κ. Με-
νέντεζ αναγνώρισε ότι η στάση που τηρεί στο θέμα 
των F-16 δεν τον καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή στην 
Άγκυρα, υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος Ερντογάν 
τον έχει επικρίνει και αποκαλέσει εχθρό της Τουρκί-
ας. Ωστόσο, υποστήριξε ότι « αν το να αντιστέκομαι 
στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
με κάνει εχθρό του Ερντογάν. Αν το να επικρίνω την 
Τουρκία που εξοπλίσει το Αζερμπαϊτζάν και επιτρέ-
πει τη σφαγή αθώων Αρμενίων αμάχων με κάνει 
εχθρό του Ερντογάν. Αν το να ζητάω από την Τουρκία 
να αναγνωρίσει την ελληνική και κυπριακή κυριαρ-
χία με κάνει εχθρό του Ερντογάν. Τότε είναι ένας ρό-
λος που θα αποδεχθώ με τιμή».
Κλείνοντας, ο γερουσιαστής έστειλε μηνύματα με 
πολλαπλούς αποδέκτες, λέγοντας:
- Στους συναδέλφους μου εδώ στην Γερουσία θα πω 
μη φοβάστε να υπερασπιστείτε τις αμερικανικές αξί-
ες μπροστά στην επιθετικότητα του Ερντογάν.
- Στη διεθνή κοινότητα θα πω, μη διστάσετε να κάνετε 
την Τουρκία να λογοδοτήσει για την παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου.
- Στους πολίτες που ζουν στη σκιά των πυραύλων 
Typhoon του Ερντογάν θα πω, μην ξεχνάτε ότι οι Ηνω-
μένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό σας.
- Και σε εκείνους τους ανθρώπους στην Τουρκία που 
εξακολουθούν να ελπίζουν σε ένα ελεύθερο, δημο-
κρατικό μέλλον, θα πω μην το βάζετε κάτω. Μια μέρα, 
με τη γενναιότητα σας, η ειρήνη και η ευημερία θα 
επιστρέψουν στην πατρίδα σας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρ. Μενέντεζ: Δεν θα συναινέσω στην πώληση F-16 στην Τουρκία -
Απαράδεκτες οι απειλές εναντίον της Ελλάδας

Διεθνή

Η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 20,1% στο διάστημα 
Αυγούστου-Νοεμβρίου, σε σύγκριση με τον 
μέσο όρο της αντίστοιχης περιόδου των πέντε 
τελευταίων ετών, δηλαδή πάνω από τον στόχο 
του 15% που είχαν θέσει οι Βρυξέλλες (για την 
περίοδο Αυγούστου 2022-Μαρτίου 2023), ανα-
κοίνωσε σήμερα η Eurostat.
Λόγω της δραστικής μείωσης στις παραδόσεις 
ρωσικού φυσικού αερίου, με φόντο τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, οι 27 χώρες της ΕΕ συμφώνησαν 
στα τέλη Ιουλίου να περιορίσουν σε εθελοντική 
βάση την κατανάλωση από την 1η Αυγούστου 
2022 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023. Ο στόχος ήταν 
να μειωθεί η κατανάλωση κατά 15% σε σχέση με 
τα προηγούμενα πέντε χρόνια.
Από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο η κατα-
νάλωση μειώθηκε «στις περισσότερες χώρες 
μέλη» ανέφερε η Eurostat. Η ευρωπαϊκή στα-
τιστική υπηρεσία δεν ανέλυσε τους λόγους αυ-
τής της μείωσης, η οποία θα μπορούσε εν μέρει 

να εξηγηθεί από το ιδιαίτερα ήπιο φθινόπωρο 
στην Ευρώπη, τις προσπάθειες που κατέβαλαν 
οι καταναλωτές ή ακόμη και τη μείωση της πα-
ραγωγής σε ορισμένες βιομηχανίες.
Σε 18 από τις χώρες η κατανάλωση μειώθηκε 
πάνω από τον στόχο του 15%. Η μεγαλύτερη 
μείωση καταγράφεται στη Φινλανδία (52,7%), 
τη Λετονία (43,2%) και τη Λιθουανία (41,6%). Η 
Ελλάδα ξεπέρασε επίσης στον στόχο του 15%.
Έξι χώρες μείωσαν την κατανάλωση, χωρίς 
όμως να φτάσουν τον στόχο: Ιρλανδία, Ισπα-
νία, Τσεχία, Πορτογαλία, Ιταλία και Σλοβενία. 
Αντιθέτως, σε δύο χώρες, η κατανάλωση αυξή-
θηκε, στη Μάλτα κατά 7,1% και στη Σλοβακία 
κατά 2,6%.
Η Eurostat υπογράμμισε ότι η κατανάλωση 
φυσικού αερίου στην ΕΕ παραμένει από τον Ια-
νουάριο κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας 
πενταετίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φυσικό αέριο: Μείωση κατανάλωσης 
20,1% στην ΕΕ
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Το Εβραϊκό Κοινοτικό Κέντρο JW3 επι-
σκέφτηκε την Παρασκευή ο βασιλιάς 
Κάρολος καθώς η Εβραϊκή Κοινότητα 
ετοιμάζεται να εορτάσει το Χανουκά.
Ο βασιλιάς Κάρολος χόρεψε με την 
93χρονη Έβα Σκλος, την ετεροθαλή 
αδελφή της Άννας Φρανκ, θύματος του 
Ολοκαυτώματος.

  Η Έβα Σκλος που επέζησε των ναζι-
στικών στρατοπέδων συγκέντρωσης 
έχει περάσει δεκαετίες προωθώντας 
την ειρήνη μεταξύ της ανθρωπότητας 
και συνόδεψε τον βασιλιά κατά τη δι-
άρκεια ενός εορτασμού του Χανουκά.
«Ήταν γλυκός, συμμετείχε πραγμα-
τικά, φαινόταν ότι το απολαμβάνει, 
αλλά είναι ασυνήθιστο για αυτόν να 
μην κάνει μια ομιλία» είπε η Σκλος 
«αλλά ήταν πολύ χαλαρός και το απο-
λάμβανε, προσπαθούσα να χορέψω 
μαζί του».
Ο βασιλιάς ξεναγήθηκε στο κοινο-
τικό κέντρο JW3 και συνομίλησε με 
μαθητές που συσκευάζουν δώρα 
και φαγητά για οικογένειες που τα 
έχουν ανάγκη, με πρόσφυγες  και με 
επιζώντες του Ολοκαυτώματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο βασιλιάς 
Κάρολος χορεύει 
με την αδερφή
της Άννας Φρανκ

Καταδίκη για 97χρονη γραμματέα των ναζί

Ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστο-
λή, σύμφωνα με την πρόταση του αρ-
μόδιου εισαγγελέα, επέβαλε δικαστή-
ριο της βόρειας Γερμανίας κοντά στο 
Αμβούργο στην 97χρονη Ίρμγκαρντ 
Φ., πρώην γραμματέα και δακτυλογρά-
φο στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης Στούτχοφ κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία η Ίρμγκαρντ 
Φ. εργάστηκε εκεί ως υπάλληλος των 
ναζί από το 1943 έως τον Απρίλιο του 
1945, σε μια διοικητική θέση «κλειδί». 
Σύμφωνα με τους δικαστές το γραφείο 
στο οποίο εργαζόταν «διασφάλιζε την 

ομαλή λειτουργία του στρατοπέδου 
συγκέντρωσης» και ως εκ τούτου «είχε 
γνώση όλων των γεγονότων που συνέ-
βαιναν εκεί». 
Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του 
Στούτχοφ θανατώθηκαν από τους 
ναζί περίπου 65.000 άνθρωποι, κυρί-
ως Εβραίοι, Πολωνοί παρτιζάνοι αλλά 
και αιχμάλωτοι πολέμου από τον Σοβι-
ετικό Στρατό. Η Ίρμγκαρντ Φ. κρίθηκε 
ένοχη για συνέργεια στη δολοφονία 
τουλάχιστον 10.000 ανθρώπων. 
Μάλιστα ενδιαφέρον έχει ότι δικά-
στηκε από το δικαστήριο ανηλίκων 
της μικρής πόλης Ίτζεχοε έξω από το 

Αμβούργο, επειδή ήταν μόλις 18 ετών 
όταν άρχισε να εργάζεται στο στρατό-
πεδο συγκέντρωσης. Τα τελευταία χρό-
νια πριν από τη σύλληψή της, ζούσε σε 
γηροκομείο, ενώ πριν από τη δίκη είχε 
προσπαθήσει να εξαναφιστεί.

«Λυπάμαι για όσα συνέβησαν. Τίπο-
τα άλλο»
Αυτό που προκάλεσε όμως έντονη 
εντύπωση κατά τη διάρκεια της δί-
κης  ήταν  η σιωπή της. Προς το τέλος 
είπε μόνο: «Λυπάμαι για όσα συνέβη-
σαν. Λυπάμαι που ήμουν στο Στούτ-
χοφ εκείνη τη χρονική περίοδο. Τίποτα 
άλλο».
Για την εισαγγελέα Μάξι Βάντσεν πρό-

κειται πάντως για «μια εξαιρετικά 
σημαντική δίκη ιστορικής σημασίας» 

μιας και πιθανότατα θα είναι η τελευ-
ταία δίκη για ναζιστικά εγκλήματα. 
Από το 2011 και μετά υπήρξε σειρά 
καταδικαστικών αποφάσεων στη Γερ-
μανία για τους τελευταίους εν ζωή συ-
νεργούς του ναζιστικού καθεστώτος. 
Πολλές υποθέσεις ωστόσο δεν έφτα-
σαν ποτέ στις δικαστικές αίθουσες 
εξαιτίας του θανάτου των υπαιτίων ή 
της φυσικής τους ανικανότητας λόγω 
ηλικίας να παραστούν σε δίκη.

Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο
Πηγή: dw.com

Πρόκειται πιθανώς για την τελευταία δίκη στη Γερμανία για 
ναζιστικά εγκλήματα. Η 97χρονη πρώην γραμματέας κρίθηκε 
ένοχη για συνέργεια σε δολοφονία πάνω από 10.000 ατόμων.

Η νεαρή, χαμογελαστή Ίρμγκαρντ
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης

Το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης 
Στούτχοφ



8

Χτυπήστε 4΄στο μίξερ ή στο μπλέντερ, 
στη δυνατή ταχύτητα, τα 6 πρώτα υλι-
κά. Κοσκινίστε το αλεύρι με τη σόδα 
και το μπέικιν πάουντερ σε μια λεκά-
νη ζυμώματος. Ανοίξτε ένα λάκκο στο 
κέντρο και ρίξτε το μίγμα των υγρών 
υλικών. Παίρνοντας λίγο-λίγο το αλεύ-
ρι από τριγύρω, ανακατέψτε το με τα 
υγρά υλικά ίσα,ίσα να ενωθεί,χωρίς 
να το ζυμώσετε. Πλάστε με τη ζύμη 
η κόψτε με κουπ-πατ μελομακάρονα 
σε διάφορα σχήματα κι αραδιάστε τα 
σε ταψί. Ψήστε τα στους 175C 30΄πε-
ρίπου, ώσπου να ροδίσουν καλά. Στο 
μεταξύ ετοιμάστε το σιρόπι. Βράστε 

το μέλι με τη ζάχαρη και το νερό 5’, 
αφαιρέστε τον αφρό και περιχύστε τα 
μελομακάρονα, μόλις βγουν από το 
φούρνο.΄Οταν πιουν το σιρόπι, ανα-
ποδογυρίστε τα κι αφήστε τα να στα-
θούν, ώσπου να κρυώσουν εντελώς. 
Ανακατέψτε τα καρύδια με την κανέλα 
και το γαρίφαλο. Πάρτε τα μελομα-
κάρονα ένα-ένα, αναποδογυρίστε τα 
κι έτσι, όπως είναι μελωμένη η επι-
φάνεια, πασπαλίστε τα με καρύδι κι 
αραδιάστε τα σε πιατέλα. Σκεπάστε 
τα με πλαστική μεμβράνη. Διατηρού-
νται ένα μήνα εκτός ψυγείου, και στην 
κατάψυξη ένα χρόνο.

Για τη ζύμη
1½  κούπας λάδι
1/2 κούπας μαγειρικό λίπος
3/4 κούπας χυμό πορτοκαλιού
1/4 κούπας κονιάκ
2 κουταλιές ξύσμα πορτοκαλιού
1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 κουταλάκια μπέικιν πάουντερ
1 κουταλάκι σόδα

Για το σιρόπι
2 κούπες μέλι
2 κούπες ζάχαρη
2 κούπες νερό 
για το γαρνίρισμα

Για το γαρνίρισμα
1½ κούπας ψιλοκομμένα καρύδια
1 κουταλάκι κανέλα
1/2 κουταλάκι γαρίφαλο

Υλικά

Εκτέλεση

Μελομακάρονα της Βέφας Αλεξιάδου
Χρόνος προετοιμασίας 3 ώρες - Χρόνος ψησίματος 30’

Συνταγές





10 Συνταγές

Βάλτε το λάδι σε κατσαρόλα επάνω 
σε δυνατή φωτιά και σοτάρετε μέσα 
σ' αυτό τα κομμάτια του κρέατος. 
Ρίξτε το κρεμμύδι και σοτάρετέ το κι 
αυτό, ώσπου να γίνει διαφανές. Ρίξτε 
αλάτι, πιπέρι και μισή κούπα νερό. 
Σκεπάστε και σιγοβράστε, ώσπου να 
μαλακώσει καλά το κρέας και να μεί-
νει σχεδόν με την απαραίτητη σάλ-
τσα. Στο μεταξύ, καθαρίστε, πλύντε 
καλά τα αντίδια και κόψτε τα σε κομ-
μάτια. Ζεματίστε τα 5' σε νερό που 
βράζει, στραγγίστε τα και ρίξτε τα 
μαζί με το μαϊντανό στην κατσαρόλα 
με το κρέας. Σκεπάστε και σιγοβρά-

στε 15'-20', να μαλακώσουν τ' αντίδια 
χωρίς να λιώσουν. Όταν ετοιμασθεί 
το φαγητό, χτυπήστε τ' αυγά με το 
χυμό λεμονιού, ρίξτε μέσα λίγο από 
το ζουμί του φαγητού κι αδειάστε 
το αυγολέμονο επάνω σ' αυτό κου-
νώντας την κατσαρόλα, για να πάει 
παντού. Αφήστε το φαγητό να σταθεί 
5' πριν το σερβίρετε. Συνοδέψτε το 
με χωριάτικη σαλάτα. Εναλλακτικά 
μαγειρέψτε το αρνάκι κατά τον ίδιο 
τρόπο αντικαθιστώντας τα αντίδια 
με αγγινάρες. Οι αγγινάρες δε χρει-
άζονται ζεμάτισμα. Αντικαταστήστε 
το μαϊντανό με άνιθο. 

Βάλτε το λάδι σε μεγάλη κατσαρόλα 
επάνω σε δυνατή φωτιά και σοτάρετε 
τα κομμάτια του αρνιού. Ρίξτε το αλάτι, 
το πιπέρι και μισή κούπα νερό. Σκεπά-
στε κι σιγοβράστε, ώσπου να μισομα-
λακώσει το κρέας. Στο μεταξύ, καθαρί-
στε, πλύντε καλά τα κρεμμυδάκια και 
τη σαλάτα και κόψτε τα σε μεγάλα κομ-
μάτια. Τα κρεμμυδάκια μπορείτε να τα 
ζεματίσετε προηγουμένως σε λίγο νερό 
και να τα στραγγίσετε. Έτσι το φαγητό 
γίνεται ελαφρύτερο. Ρίξτε τα μαζί με το 
άνηθο και το μαϊντανό στην κατσαρόλα 
με το κρέας κι αφήστε τα να βράσουν, 

χωρίς να λιώσουν. Όταν το φαγητό 
είναι έτοιμο, χτυπήστε τ' αυγά με τον 
χυμό λεμονιού, σ' ένα μπολ, ρίξτε μέσα 
σ' αυτά λίγο από το ζουμί του φαγητού 
και αδειάστε τα επάνω στο φαγητό 
κουνώντας την κατσαρόλα με κυκλικές 
κινήσεις, ώστε το αυγολέμονο να πάει 
παντού, χωρίς να πολυανακατευτεί το 
φαγητό και χαλάσει η εμφάνισή του. 
Αδειάστε σε πιατέλα και σερβίρετε 
αμέσως. Αν δε σας αρέσει το αυγολέμο-
νο, μπορείτε να περιχύσετε το φαγητό 
μόνο με χυμό λεμονιού, κατά τον ίδιο 
τρόπο παραλείποντας τ' αυγά. 

Υλικά
1 κούπα λάδι

1½ κιλό σπάλα από αρνί ή κατσίκι
1/3 κούπας κρεμμύδι τριμμένο

Αλάτι, πιπέρι
1½ κιλό αντίδια

1/2 κούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο
2 αυγά

1/3 κούπας χυμό λεμονιού 

Υλικά
1 κούπα λάδι

2 κιλά αρνάκι σε μερίδες
Αλάτι και πιπέρι

6 δεμάτια κρεμμυδάκια φρέσκα (1 κιλό)
1/2 κιλό πράσινη σγουρή σαλάτα ή μαρούλια

1/2 κούπας άνηθο ψιλοκομμένο
1/2 κούπας μάί ντανό ψιλοκομμένο

2 αυγά
1/2 κούπας χυμό λεμονιού 

Εκτέλεση Εκτέλεση

Αρνάκι με αντίδια
αυγολέμονο

της Βέφας Αλεξιάδου
Μερίδες 5-6 - Χρόνος προετοιμασίας 1 ώρα 

Χρόνος μαγειρέματος 1 ώρα και 30' 

Αρνάκι φρικασέ 
της Βέφας Αλεξιάδου
Μερίδες 6 - Χρόνος προετοιμασίας 1 ώρα 

Χρόνος μαγειρέματος 1 ώρα και 30'





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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Για το εκρηκτικό κοκτέιλ ιώσεων και 
γρίπης που προσβάλει μικρούς και με-
γάλους μίλησε στην ΕΡΤ ο Νίκος Τζα-
νάκης, καθηγητής Πνευμονολογίας, 
αποκαλύπτοντας ότι αυτή τη στιγμή εκ-
δηλώνονται περίπου 50.000 γριπώδεις 
συνδρομές ανά ημέρα στην Ελλάδα με 
τα παιδιατρικά νοσοκομεία να είναι γε-
μάτα.
Σύμφωνα με τον γιατρό, αν συνεχίσουμε 
με αυτούς τους ρυθμούς, «σε ένα μήνα 
θα έχει αρρωστήσει ενάμισι εκατομ-
μύριο κόσμος, συμπεριλαμβανομένου 
βέβαια και των παιδιών και των μικρών 
παιδιών».
Σχολιάζοντας τη μεγάλη διασπορά των 
ιώσεων και της εποχικής γρίπης ο κ. Τζα-
νάκης είπε χαρακτηριστικά ότι συγκριτι-

κά ο πιο αθώος, ακόμα και από τον RSV 
(αναπνευστικός συγκυτιακός ιός) είναι ο 
κορονοϊός.
Μιλώντας για την πανδημία του Covid-19 
o καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
τόνισε ότι τώρα πια έχει μεταλλαχθεί 
αλλά όχι με τη βαρύτητα που περνάει ο 
κόσμος, τη γρίπη με πολύ υψηλό πυρετό.
«Κάποιοι ευάλωτοι και μεγάλοι σε ηλι-
κία έρχονται με βαριές πνευμονίες στο 
νοσοκομείο αλλά και με το αναπνευστι-
κό συγκυριακό. Στην Πνευμονολογική 
Κλινική έχουμε νοσηλεύσει αρκετούς 
με τον συγκυτιακό ιό που επομένως δεν 
βλάπτει μόνο τα βρέφη και τα παιδιά, 
αλλά βλάπτει και υπέργηρους και βαριά 
νοσούντες ανθρώπους», συμπλήρωσε ο 

γιατρός.

Απαραίτητη η μάσκα στον συνωστι-
σμό
Το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ ιώσεων προ-
σβάλλει τον κόσμο. Σύμφωνα με τον κ. 
Τζανάκη οι ασθενείς με έντονο βήχα και 
βρογχίτιδα θα πρέπει να απευθύνονται 
στους πνευμονολόγους για να πάρουν 
την κατάλληλη αγωγή προτού χειροτε-
ρεύσει η κλινική κατάστασή τους.
Ως μέτρο προφύλαξης ο πνευμονολό-
γος κάλεσε τον κόσμο να εμβολιαστεί 
τόσο για τον κορονοϊό, όσο και για την 
γρίπη. «Όταν συγχρωτιζόμαστε, ιδιαίτε-
ρα τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές, για 
να μην έχουμε περιπέτεια μέσα στα Χρι-
στούγεννα, καλό είναι να φοράμε μάσκα 

εφόσον βρισκόμαστε σε μέρος με πολύ 
κόσμο» δήλωσε ο κ. Τζανάκης.
Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να τονίσει την 
ανάγκη για απολύμανση των χεριών κα-
θώς ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός 
μεταδίδεται πολύ ευκολότερα από τους 
άλλους ιούς με τα χέρια.
Πηγή: ertnews.gr

Τα αντισώματα που παράγονται στη μύτη 
μειώνονται σημαντικά εννέα μήνες μετά 
τη λοίμωξη Covid-19, ενώ εκείνα στο αίμα 
διαρκούν τουλάχιστον έναν χρόνο. Τα 
αντισώματα στη μύτη είναι ακόμη πιο 
βραχύβια κατά της παραλλαγής Όμικρον 
του κορονοϊού. Εξάλλου, μολονότι τα 
υπάρχοντα εμβόλια αυξάνουν τα αντισώ-
ματα στο αίμα, δεν είναι εξίσου αποτελε-
σματικά όσον αφορά την παραγωγή αντι-
σωμάτων στη μύτη, ενώ και οι ενισχυτικές 
δόσεις δεν βοηθούν πολύ σε αυτό, κάτι 
που εξηγεί σε έναν βαθμό τις επαναλοιμώ-
ξεις από κορονοϊό, ακόμη και μεταξύ των 
εμβολιασμένων.
Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα μίας 
νέας βρετανικής επιστημονικής έρευνας 
από επιστήμονες του Κολλεγίου Imperial 

του Λονδίνου και του Πανεπιστημίου του 
Λίβερπουλ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό Βιοϊατρικής 
eBioMedicine. Η μελέτη αφορούσε 446 αν-
θρώπους που είχαν νοσηλευθεί με σοβα-
ρή Covid-19 και στη συνέχεια ελήφθησαν 
δείγματα έξι μήνες και ένα έτος μετά την 
ανάρρωσή τους, τόσο πριν όσο και μετά 
τον εμβολιασμό τους. Στόχος ήταν να υπο-
λογιστεί πόσο καλά τα αντισώματα εξου-
δετερώνουν τον κορονοϊό, μεταξύ άλλων 
την Όμικρον και τα παρακλάδια της.
Τα αντισώματα IgA στη μύτη συνιστούν 
την πρώτη γραμμή άμυνας κατά της 
Covid-19 μπλοκάροντας τον κορονοϊό, 
όταν αυτός εισέρχεται συνήθως μέσω της 
αναπνευστικής οδού. Αυτά τα αντισώματα 
είναι πολύ αποτελεσματικά στο να απο-
τρέψουν τον ιό από το να εισδύσει στη συ-
νέχεια στα κύτταρα, να τα μολύνει και έτσι 
να προκαλέσει λοίμωξη.
Όμως, οι Βρετανοί επιστήμονες βρήκαν 
ότι τα ρινικά αντισώματα υπάρχουν σε 
επαρκείς ποσότητες μόνο σε όσους έχουν 
μολυνθεί πρόσφατα. Αυτό εξηγεί εν μέρει 
γιατί, μετά από ένα χρονικό διάστημα με-
ρικών μηνών, όσοι είχαν αναρρώσει από 
Covid-19 κινδυνεύουν να μολυνθούν ξανά, 
ιδίως από την Όμικρον και τις υποπαραλ-

λαγές της. Ο εμβολιασμός, σύμφωνα με 
την έρευνα, είναι πολύ αποτελεσματικός 
στη δημιουργία και ενίσχυση των αντι-
σωμάτων στο αίμα, κάτι που αποτρέπει τη 
σοβαρή νόσο, αλλά έχει πολύ μικρή επί-
δραση στα επίπεδα των αντισωμάτων IgA 
στη μύτη.
«Πριν τη μελέτη μας ήταν ασαφές πόσο 
διαρκούν αυτά τα σημαντικά ρινικά αντι-
σώματα. Η έρευνά μας βρήκε διαρκείς 
ανοσιακές αντιδράσεις μετά από λοίμωξη 
και εμβολιασμό, αλλά τα ρινικά αντισώ-
ματα-κλειδιά είναι πιο βραχύβια σε σχέση 
με εκείνα του αίματος. Ενώ τα αντισώματα 
στο αίμα βοηθούν να προστατευθεί κά-
ποιος από τη νόσο, τα ρινικά αντισώματα 
μπορούν να εμποδίσουν τελείως τη λοί-
μωξη. Αυτό μπορεί να αποτελεί έναν βασι-
κό παράγοντα πίσω από τις επαναλαμβα-
νόμενες λοιμώξεις με κορονοιό και τις νέες 
παραλλαγές του», δήλωσε η επικεφαλής 
ερευνήτρια δρ Φελίσιτ Λίου του Imperial.
Οι ερευνητές τόνισαν την ανάγκη η επόμε-
νη γενιά εμβολίων να περιλαμβάνει ρινικά 
ή εισπνεόμενα (εμβόλια) που θα παρά-
γουν τοπικά πιο αποτελεσματικά αντισώ-
ματα στη μύτη αλλά και στους πνεύμονες. 
Όπως ανέφερε ο καθηγητής Πίτερ Όπεν-
σόου του Imperial, «αυτό θα μας βοηθή-

σει να ελέγξουμε καλύτερα την πανδημία 
και να σταματήσουμε την ανάδυση νέων 
παραλλαγών. Τα τωρινά εμβόλιά μας εί-
ναι σχεδιασμένα να μειώνουν τη σοβαρή 
νόσηση και τον θάνατο και πράγματι είναι 
πολύ αποτελεσματικά σε αυτό. Είναι τώρα, 
πια, ουσιώδες να αναπτύξουμε επίσης εμ-
βόλια σε ρινικά σπρέι που θα μπορούν να 
παρέχουν καλύτερη προστασία έναντι της 
λοίμωξης. Είναι θαυμάσιο που χάρη στα 
σημερινά εμβόλια λιγότεροι άνθρωποι αρ-
ρωσταίνουν βαριά, αλλά θα ήταν ακόμη 
καλύτερο αν μπορούσαμε σε αποτρέψου-
με εξ αρχής να μολυνθούν και να μεταδώ-
σουν τον ιό».

Ο λοιμωξιολόγος δρ Λανς Τερτλ του Πανε-
πιστημίου του Λίβερπουλ σημείωσε: «Η 
μελέτη μας δείχνει πως η πρώτη γραμμή 
ανοσιακής άμυνας στη μύτη είναι ξεχω-
ριστή από άλλες ανοσιακές αποκρίσεις 
και μολονότι αυξάνεται από τον εμβολια-
σμό και τη λοίμωξη διαρκεί περίπου μόνο 
εννέα μήνες. Τα ενισχυτικά εμβόλια μπο-
ρούν να την αυξήσουν ελαφρά, ενώ έχουν 
πιο σημαντική επίπτωση σε άλλες περιο-
χές της ανοσίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αλλάζει ο τρόπος που ο ΕΟΔΥ θα ανακοινώνει 
πλέον τα κρούσματα κορονοϊού, γρίπης, RSV 
αλλά και των αναπνευστικών ιών.
Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό με ανακο-
πίνωση, ο ΕΟΔΥ θα δημοσιοποιεί κάθε Πέμπτη 
τη νέα ενιαία επιδημιολογική έκθεση για τους 
ιούς του αναπνευστικού.
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:
«Τα τρία τελευταία έτη η προσοχή των αρχών 
δημόσιας υγείας επικεντρώθηκε παγκοσμίως 
στον ιό SARS-CoV2 και στις συνέπειες της παν-
δημίας.
Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστή-
ματος των τριών ετών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και o Παγκόσμιoς 
Οργανισμός Υγείας εξέδωσαν τεχνικές οδη-
γίες για την οργάνωση συστημάτων ενιαίας 

επιτήρησης των ιογενών λοιμώξεων του ανα-
πνευστικού συστήματος.
Με τον τρόπο αυτό, επισήμαναν την ανάγκη 
ενίσχυσης της επιτήρησης των λοιμώξεων, 
τόσο από τον ιό SARS-CoV-2, όσο και από 
άλλους αναπνευστικούς ιούς που συνήθως 
προκαλούν σημαντικό αριθμό κρουσμάτων 
ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι 
συστάσεις για την επιτήρηση περιλαμβάνουν 
τους πιο συχνά παθογόνα, όπως ο ιός της 
γρίπης και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό 
(RSV).
Στο πλαίσιο αυτό και σε εναρμόνιση με τις 
συστάσεις των διεθνών οργανισμών, ο ΕΟΔΥ 
προέβη σε ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων συ-
στημάτων επιτήρησης και σε εισαγωγή νέων 
καταγραφών για την πληρέστερη αποτύπωση 

της επιδημιολογικής εικόνας στη χώρα και για 
τους τρείς ιούς.
Η ενιαία επιδημιολογική έκθεση θα περι-
λαμβάνει τα δεδομένα: i) της επιτήρησης 
κρουσμάτων (ποσοστό θετικότητας), νοση-
λειών, διασωληνώσεων, και θνησιμότητας για 
covid-19, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα 
γονιδιωματικής επιτήρησης και του δικτύου 
επιτήρησης αστικών λυμάτων, ii) της επιτήρη-
σης παρατηρητών νοσηρότητας (sentinel) της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) που 
θα περιλαμβάνουν ποσοστά συμπτωματικών 
ατόμων στην κοινότητα, καθώς και αριθμό 
νοσηλειών σε ΜΕΘ, iii) της εργαστηριακής επι-
τήρησης αναπνευστικών ιών από το δίκτυο 
sentinel, και iv) της εργαστηριακής επιτήρησης 
σε δείγμα ατόμων με συμπτώματα γριπώδους 

συνδρομής που προσέρχονται για έλεγχο σε 
κινητές ομάδες υγείας (ΚΟ.ΜΥ.) του ΕΟΔΥ.
Η έκθεση θα δημοσιεύεται κάθε Πέμπτη, αρ-
χής γενομένης από την Πέμπτη 22/12/2022.
Η ενιαία έκθεση θα αντικαταστήσει την επιδη-
μιολογική έκθεση του covid-19 που  δημοσιεύ-
εται κάθε Τρίτη. Για την τρέχουσα εβδομάδα η 
εβδομαδιαία έκθεση covid-19 (20/12/2022) θα 
δημοσιευθεί κανονικά». Πηγή: ertnews.gr

Ν. Τζανάκης, καθ. Πνευμονολογίας για τις ιώσεις: Σε ένα μήνα θα έχει 
αρρωστήσει 1,5 εκατ. κόσμος – Να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε

Τα αντισώματα κατά της Covid-19 στη μύτη είναι πιο βραχύβια
από ό,τι στο αίμα και αυτό διευκολύνει τις επαναλοιμώξεις

Αλλαγές από τον ΕΟΔΥ: Κοινή ανακοίνωση για κορονοϊό,
γρίπη και RSV κάθε Πέμπτη
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Need for Speed Unbound
Το καλύτερο της δεκαετίας

Developer: Criterion Games
Publisher: Electronic Arts
Ημερομηνία κυκλοφορίας:
2 Δεκεμβρίου 2022
Κονσόλες: Windows, PlayStation 5, XBOX 
Series X/S
 
Η ΕΑ έχει μια ανεξήγητη συνήθεια. Πολλές 
φορές θα κυκλοφορήσει το σωστό game την 
λάθος στιγμή. Το 2016 κυκλοφόρησε ένα 
από τα καλύτερα first person shooters της 
δεκαετίας, με το Titanfall 2,  την ίδια περίοδο 
με τις κυκλοφορίες του Call of Duty και του 
Battlefield, καταδικάζοντας τις πωλήσεις του 
παιχνιδιού. Στις αρχές του χρόνου κυκλοφό-
ρησε το Grid Legends, ένα πολύ καλό racing 
game… 2 εβδομάδες πριν το Gran Turismo 7, 
και την ίδια μέρα με το Elden Ring. Το Need 
for Speed Unbound μπορεί να μην κυκλοφό-
ρησε παράλληλα με κάποιον «τιτάνα» του 
gaming, αλλά το game ανακοινώθηκε μόλις 
2 μήνες πριν την κυκλοφορία του, κάτι που 
συνήθως γίνεται όταν μια εταιρεία περιμένει 
πως το παιχνίδι της θα είναι κατώτερο των 
περιστάσεων. Αν το Unbound ήταν μέτριο 
ή κακό ή είχε πολλά glitches αυτή η τακτική 
θα ήταν κατανοητή. Αλλά το Need for Speed 
Unbound όχι μόνο δεν είναι όλα αυτά, αλλά 
είναι το καλύτερο Need for Speed που έχου-
με δει εδώ και μια δεκαετία. Πάμε να το δού-
με.
Ας δούμε πρώτα την πλοκή. Σε αυτήν, ο πρω-
ταγωνιστής γίνεται θύμα προδοσίας στην 
αρχή του παιχνιδιού, χάνοντας το αυτοκί-
νητό του στην πορεία. Θέλοντας εκδίκηση, ο 
πρωταγωνιστής θα πρέπει να ξεκινήσει από 
το μηδέν ώστε να αποδείξει πως είναι ο κα-
λύτερος οδηγός της πόλης και να πάρει πίσω 
το αυτοκίνητο του. Η πλοκή του παιχνιδιού, 
όπως και είναι το αναμενόμενο,  είναι αρκε-
τά αδιάφορη. Η προδοσία δεν είναι ιδιαιτέ-
ρα αποτελεσματική καθώς ο παίκτης σε εκεί-
νο το σημείο γνωρίζει τους χαρακτήρες για 
λιγότερο από μια ώρα, ενώ οι ερμηνείες των 
ηθοποιών αν και δεν είναι κακές, σε ορισμέ-
νες περιστάσεις έχουν τραγικό διάλογο. Το 
καλύτερο κομμάτι της πλοκής είναι η σχέση 
ανάμεσα στον πρωταγωνιστή και την πατρι-
κή φιγούρα του, Rydell, που ορισμένες φορές 
προσέφερε μερικές καλές στιγμές. 

Όμως κανείς δεν παίζει ένα Need for Speed 
για την πλοκή του. Κανείς δεν ανέμενε μια 
καλή πλοκή από το Unbound. Από την στιγ-
μή που η πλοκή δεν εμποδίζει το gameplay, 
όπως στο Need for Speed 2015, η ποιότητά 
της δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο Unbound 
η πλοκή όχι μόνο δεν εμποδίζει το gameplay, 
αλλά καταφέρνει και το εμπλουτίζει. Επειδή 
ο παίκτης ξεκινάει από το «μηδέν», αυτό δί-
νει την ευκαιρία στον game να παρέχει ένα 
εξαιρετικό progression system. Ο παίκτης 
έχει έναν in-game μήνα για να προκριθεί 
και να κερδίσει το Lakeshore Grand, το ση-
μαντικότερο event για αγώνες δρόμου στην 
πόλη. Για να προκριθεί σε αυτό θα πρέπει να 
κερδίσει τρεις σερί προκριματικούς αγώνες 
που γίνονται στο τέλος κάθε εβδομάδας. Τα 
πάντα στο παιχνίδι πλέον στηρίζονται γύρω 
από το χρήμα. Οι τρείς βασικοί πυλώνες του 
παιχνιδιού, δηλαδή η αγορά νέων αυτοκι-
νήτων, η αναβάθμισή τους και η είσοδος σε 
αγώνες, όλα τους απαιτούν χρήματα.  Στα 
προηγούμενα Need for Speed ο παίκτης 
μπορούσε να τρέξει απλά 10 αγώνες και ήδη 
θα  μπορούσε να αγοράσει μερικά από τα 
καλύτερα αυτοκίνητα του game. Αυτό δεν 
υπάρχει πλέον εδώ. Ο παίκτης θα πρέπει να 
είναι πολύ προσεκτικός με τα χρήματά του, 
καθώς πρέπει να τα μαζέψει σε ένα περιορι-
σμένο χρονικό όριο. 
Όμως, αυτή είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία 
του Unbound, το ότι κάνει τον παίκτη να σκέ-
φτεται. Πλέον για να μπει σε σχεδόν οποιον-
δήποτε αγώνα, ο παίκτης πρέπει να στοιχη-
ματίσει τα δικά του χρήματα και αν χάσει 
τον αγώνα, δυσχεραίνει ταυτόχρονα και η 
οικονομική του κατάσταση. Αυτό δεν θα είχε 
τόση σημασία, αν ο παίκτης δεν είχε το χρο-
νικό όριο για να μαζέψει τα χρήματα. Έτσι 
λόγω της πίεσης του χρόνου, αλλά και των 
συνεχών ρίσκων που πρέπει να λαμβάνει ο 
χρήστης, κάθε αγώνας μετράει στο Unbound 
και αυτό κάνει το παιχνίδι απολαυστικό. 
Και τα ρίσκα του παίκτη δεν σταματούν εδώ. 
Με όσους πιο πολλούς αγώνες τρέχει ο παί-
κτης, τόσο πιο πολύ τραβάει την προσοχή 
της αστυνομίας. Αν τον πιάσει η αστυνομία, 
ο παίκτης χάνει όλα τα χρήματα που είχε μα-
ζέψει εκείνη την περίοδο της ημέρας. Αυτό 

κάνει την αστυνομία να προκαλεί αγωνία 
στον παίκτη, καθώς ένα λάθος του μπορεί 
να τον προκαλέσει να χάσει την σκληρή 
δουλειά που είχε κάνει μέχρι στιγμής. Λόγω 
αυτού, το κυνηγητό με την αστυνομία είναι 
πολύ ευχάριστο. Το game παροτρύνει συνε-
χώς τον παίκτη να λαμβάνει όλο και μεγαλύ-
τερα ρίσκα, αλλά θα μπορούσε να κάνει και 
καλύτερη δουλειά σε αυτόν τον τομέα. 
Στην κανονική δυσκολία, κάθε μέρα ο παί-
κτης μπορεί να επαναλάβει αγώνες 4 φορές. 
Αυτό αφαιρεί αρκετή πίεση από τους ώμους 
του παίκτη, καθώς τα λάθη του δεν τιμω-
ρούνται. Οι devs, θα έπρεπε να πάρουν και 
οι ίδιοι ένα ρίσκο, κάνοντας το παιχνίδι πιο 
δύσκολο για τον παίκτη. Θα έπρεπε να μειώ-
σουν τον αριθμό των επαναλήψεων που έχει 
στη διάθεσή του, και θα έπρεπε να βρουν 
τρόπο να τον αναγκάσουν να λάβει ακόμα 
περισσότερα ρίσκα. Μια πολύ απλή πρότα-
ση σε αυτό θα ήταν οι αγώνες pink-slips που 
υπήρχαν στο Midnight Club Los Angeles, με 
τον νικητή να παίρνει το αυτοκίνητο του ητ-
τημένου. Εδώ ίσως βοηθούσε η δυνατότητα 
να μπορούν οι παίκτες να δημιουργήσουν 
την δική τους δυσκολία. Η μεγαλύτερη δυ-
σκολία του Unbound, όντως έχει την 1 επα-
νάληψη ανά ημέρα που προτείνω. Όμως, 
ταυτόχρονα θέτει πολύ λιγότερη «ζωή» στο 
αυτοκίνητο κάτι που ήταν εξαιρετικά ενο-
χλητικό στο Need for Speed Rivals, και δεν 
την προτίμησα. Αν ο παίκτης μπορούσε να 
έχει λίγο περισσότερο έλεγχο στην δυσκολία 
του παιχνιδιού, θα βοηθούσε κατά πολύ την 

εμπειρία. Το Unbound έχει κάτι εξαιρετικό 
στα χέρια του με το σύστημα που δημιούρ-
γησε, αλλά φαίνεται πως oi devs ίσως δεν 
είχαν πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτό. 
Η οδήγηση όπως πάντα είναι εξαιρετική, 
χωρίς να έχει δει μεγάλες αλλαγές με τα προ-
ηγούμενα games της σειράς. Το Grip tuning 
έχει βελτιωθεί κατά πολύ, όντας κατά πολύ 
πιο γρήγορο από το drifting. Παρόλα αυτά, 
προτιμούσα να ρυθμίζω τα αυτοκίνητά μου 
για να κάνουν πιο εύκολα drift, καθώς το θε-
ώρησα τον πιο εντυπωσιακό τρόπο παιχνι-
διού και οδήγησης. Το μόνο πρόβλημα του 
gameplay είναι πως για μια σειρά που ονο-
μάζεται Need for Speed, το game ορισμένες 
φορές αδυνατεί να προσδώσει το… αίσθημα 
της ταχύτητας. Ακόμα και με 200-250 χλμ./
ώρα τα αυτοκίνητα δεν δίνουν την αίσθηση 
της ταχύτητας που θα έπρεπε και ορισμένες 
φορές αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
την εμπειρία. 
Η πόλη του Lakeshore είναι αρκετά ευχάρι-
στη στην οδήγηση, με πλατύς δρόμους και 
πολλά collectibles, κάτι το αναμενόμενο από 
τους δημιουργούς των Burnout. Αν και τα 
collectables είναι πολλά στον αριθμό τους, 
είναι αρκετά δυσεύρετα μέσω της απλής 
οδήγησης στην πόλη. Η αργή οδήγηση για 
την εύρεση ενός αντικειμένου δεν είναι ευχά-
ριστη σε τέτοιου είδους games, αλλά δεν θα 
ήταν σημείο αναφοράς αυτό αν η Criterion 
δεν είχε ήδη δείξει πως ξέρει να διαχειριστεί 
τέλεια την εύρεση των collectables με την 
δουλειά της στο Burnout Paradise.
Συμπερασματικά το Need for Speed 
Unbound είναι ένας πολύ καλός τίτλος και 
με μερικές βελτιώσεις μπορεί να γνωρίσει 
επιτυχία αντίστοιχη με του πιο εμβληματι-
κού τίτλου της σειράς,  Most Wanted. Μα-
κράν το καλύτερο Need for Speed που έχου-
με δει εδώ και μια δεκαετία.

*Το Review βασίστηκε σε review code που λάβα-
με από την Bandai Namco

Το Review με οπτικοακουστικό υλικό 
και περισσότερες λεπτομέρειες θα κυ-
κλοφορήσει σύντομα στο youtube.com/
CitizenGameCG

Gaming
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Ιταλία: Χριστούγεννα με λιγότερα δώρα

Ειδικότερα, το 83% των ερωτηθέντων 
προβλέπει ότι φέτος, η αγοραστική 
κίνηση των Χριστουγέννων θα είναι 
σίγουρα μειωμένη, σε σχέση με την 
περσινή χρονιά. Παράλληλα, το 28% 
του στατιστικού δείγματος απάντησε 
ότι «δεν θα αγοράσει δώρα λόγω του 
ό,τι η οικονομική του κατάσταση έχει 
χειροτερέψει και προτιμά να προσπα-
θήσει να βάλει χρήματα στην άκρη». 
Σε αναζήτηση εκπτώσεων και ειδικών 
προσφορών, το 62% των κατοίκων της 
Αιώνιας Πόλης πρόκειται να επιλέξει, 
ακόμη και τα συμβολικά δώρα, μέσω 
διαδικτύου. Αυτό, παρά το ό,τι τα πε-

ρισσότερα καταστήματα έχουν ήδη 
κατεβάσει τις τιμές τους για να ενθαρ-
ρύνουν το αγοραστικό κοινό.
Είναι η πρώτη φορά που οι προσφο-
ρές ξεκινούν τόσο μαζικά πριν από 
τις γιορτές, έστω και αν οι κανονι-
κές εκπτώσεις, εδώ στην Ιταλία, αρ-
χίζουν πολύ γρήγορα, αμέσως μετά 
την πρωτοχρονιά. Το όλο φετινό κλί-
μα, είναι ενδεικτικό της μεγάλης οι-

κονομικής στενότητας.

Χριστούγεννα και φιλανθρωπία 
Πολλοί ιδιοκτήτες, μικρών ιδίως κα-
ταστημάτων, δυσκολεύονται ή και 
αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αυ-
ξημένο κόστος λειτουργίας, λόγω της 
ενεργειακής κρίσης και είναι σαφές ότι 
η ανάσα ανακούφισης των γιορτών, 
φέτος, θα είναι πιο περιορισμένη. «Η 

κρίση πλήττει και τον Άη Βασίλη, εξα-
νεμίζεται το δώρο των Χριστουγέν-
νων» γράφει χαρακτηριστικά η ιταλική 
εφημερίδα La Repubblica. Κι έτσι, μόνο 
το 16% των Ιταλών πρόκειται να χρη-
σιμοποιήσει τον δέκατο τρίτο μισθό 
του για να αγοράσει δώρα και ακριβά 
τρόφιμα. 
Τα υπόλοιπα χρήματα θα διατεθούν 
για πληρωμές λογαριασμών, φόρων 
και διάφορων οφειλών. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι η κυβέρνηση Μελόνι διέθεσε 
τα δύο τρίτα του νέου κρατικού προ-
ϋπολογισμού για τον περιορισμό των 
αυξήσεων σε φως, φυσικό αέριο και 
την στήριξη οικογενειών και επιχειρή-
σεων. Τέλος, οι εθελοντικές οργανώ-
σεις της Καθολικής Εκκλησίας και όχι 
μόνον, καλούν τους Ιταλούς να θυμη-
θούν, τις επόμενες εβδομάδες, τους 
φτωχότερους και περιθωριοποιημέ-
νους και να προσφέρουν ό,τι τους είναι 
δυνατόν. Ακόμη και το αρκετά φθηνό 
όσο και παραδοσιακό γλυκό Πανετόνε.

Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελλάκης, 
Ρώμη

Πηγή: dw.com

Οι Ιταλοί σφίγγουν το 
ζωνάρι και περιορίζουν 
τις αγορές τους. Αυτό 
δείχνει έρευνα της ιτα-
λικής εμπορικής ένω-
σης Confcommercio στη 
Ρώμη. Ζητούμενο και η 
φιλανθρωπία...

Χριστουγενιάτικη ατμόσφαιρα στη Ρώμη 

Θέμα



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.


