
Ήταν το μακρινό 2006 όταν στο σπίτι
του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρι-

στόδουλου, στη Φιλοθέη, η βραδινή συ-
ζήτηση στο δείπνο με ένα κορυφαίο πολιτικό
πρόσωπο που είχε περάσει από την Αυ-
τοδιοίκηση και δύο ακόμα εκκλησιαστικούς
παράγοντες έφτασε στην οργάνωση «Κι-
βωτός του Κόσμου». Ο επικεφαλής της
οργάνωσης π. Αντώνης Παπανικολάου
χάραζε τη δική του πορεία με σειρά δρά-
σεων. Για κάποιον λόγο, που δεν μπορεί
να εκτιμηθεί σήμερα, το πρόσωπο του Αρ-
χιεπισκόπου έγινε πολύ αυστηρό και είπε
στον εκκλησιαστικό σύμβουλό του: «Σας
έχω πει, δεν θέλω κοινωνική δράση στην
πλάτη της Εκκλησίας. Θέλω τα πάντα να
γίνονται με ευθύνη της επίσημης Εκκλησίας
για τον κόσμο».
Κανείς από τους παρισταμένους τότε

δεν εκτίμησε τον λόγο της δυσφορίας του
Μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Τα σημερινά
γεγονότα όμως δίνουν στην υπόθεση της
«Κιβωτού» τη δική τους, ξεχωριστή διάσταση
από τότε.
Λίγο αργότερα ο Αρχιεπίσκοπος ασθένησε

και τα πάντα πάγωσαν. 
Ήταν κοινό μυστικό από τότε στους κόλ-

πους της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι ο π.
Αντώνιος κινούνταν αυτόνομα, αρνούμενος
κάθε σχέση και εποπτεία της Εκκλησίας,
όντας όμως ιερέας στις τάξεις της.
Από την πρώτη στιγμή «πάντρευε»

με έναν περίτεχνο τρόπο το ράσο με το
«οικογενειακό δημιούργημα», την «Κι-
βωτό του Κόσμου».

Σύμφωνα με πληροφορίες από έγκυρη
κρατική πηγή, ο οικονομικός έλεγχος
της «Κιβωτού» έδειξε ότι την περίοδο
2017 – 2021 οι δωρεές στην οργάνωση
άγγιξαν το αστρονομικό ποσό των 27,7
εκατ. ευρώ. Η οργάνωση έλαβε κρατική
επιχορήγηση 100.000 ευρώ το ίδιο χρονικό
διάστημα.
Όλα αυτά την ώρα που η «Κιβωτός» στο

site της ζητούσε συνεχώς δωρεές και
μάλιστα εμφάνιζε ελλείψεις στην κάλυψη
αναγκών, όπως η στέγαση, η θέρμανση
και άλλες ανάγκες των δομών, και ζητούσε
από τους δωρητές να τις καλύψουν.

Τα πρώτα ευρήματα από τον έλεγχο

Μια «Κιβωτός» που βυθίζεται στον βούρκο 
και παρασύρει ακόμη και την Εκκλησία...
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Πολιτικής,

Βουλευτή ΝΔ στην
Α΄ Πειραιώς και Νήσων

Το «ισχυρό χαρτί» 
της κυβέρνησης είναι το έργο της
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Μάχη για δύο 
στο prime time
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= Θα τους δώσουν 250 ευρώ 
ως αντίδοτο στην ακρίβεια 

Τα κατάφερε μια... χαρά η κυβέρνηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Κατάντησε ζητιάνους 2.400.000
δικαιούχους της «επιταγής ακρίβειας». Ψίχουλα
θα τους δώσει, μόλις 250 ευρώ. Να τα κάνει τι
το νοικοκυριό; Στο τέλος θα ανακηρύξουν και
μεγάλο... ευεργέτη τον πρωθυπουργό! Με 250
ευρώ τι να πρωτοπληρώσουν; Δεν φτάνουν ούτε
για μία εβδομάδα. Μάλιστα, το Μαξίμου εξετάζει 
και τη χορήγηση «food pass» από τις αρχές του
2023, με αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια. Δεν απομένει, κύριε πρωθυπουργέ,
παρά να διατάξετε να αρχίσουν οι χοροί. 
Με τα 250 ευρώ που θα δοθούν ως έκτακτο

βοήθημα τα βγάζουν πέρα οι υπουργοί σας, κύριε

Το Παγκόσμιο
Κύπελλο 

των εκπλήξεων

και τέρμα

Κρίση στον ΑΝΤΕΝΝΑ λόγω... Μουντιάλ

Διαμαρτυρία για τα 70 εκατ. ευρώ της εύλογης αμοιβής 

Προσπάθειες για να
αλλάξει ταυτότητα
το Μακεδονία ΤV

Δυστυχώς, μεγάλος είναι ο προβληματισμός
που επικρατεί για τις περισσότερες ΜΚΟ

του τύπου «παπα-Αντώνη», ο οποίος –όπως
αποκαλύφθηκε– έκανε... χρυσές δουλειές με
την «Κιβωτό του Κόσμου»! Ό,τι την αφορούσε
κρατιόταν μακριά από το φως, που υποτίθεται
ότι θα έπρεπε να ήταν άπλετο! Μέχρι που
άρχισε το ξήλωμα. Πολλά λέγονται για το τι

μπορεί να κρύβεται από πίσω... Η «Κιβωτός
του Κόσμου» δεν έχει δώσει ποτέ και σε κανέναν
λογαριασμό για το πού πήγαινε το χρήμα, το
οποίο προσέφεραν ακόμα και από το υστέρημά

τους πολλοί, με τη σκέψη ότι πήγαινε στους
φτωχούς, στους ανήμπορους, σε αυτούς που
με πολλές στερήσεις επιβιώνουν μέρα με την
ημέρα. Και η ηγεσία της Εκκλησίας μας, όμως,

θα έπρεπε να είχε αναζητήσει πού πήγαιναν οι
δωρεές. Να είχε προσπαθήσει να μάθει πού κα-
τέληγε ο κόπος, ο ιδρώτας του ανώνυμου πολίτη.
Αλλά ο νεαρός παπάς δεν έδινε λογαριασμό για
την «Κιβωτό του Κόσμου». Σκοτάδι παντού.
Μέχρι που άρχισαν οι... ψίθυροι. Και έφτασαν
στα αυτιά των ανώνυμων πολιτών, που βοηθούσαν

Εκεί τα φέρανε...

Στη ζητιανιά 
τα νοικοκυριά! 

Τελειώνουν τα λεφτά στην ΕΡΤ

Περίπου 400 φάρμακα για τη θεραπεία σημαντικών
παθήσεων απουσιάζουν από τα ράφια των φαρμακείων,

με αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς να αναγκάζονται να
διακόπτουν ή να αλλάζουν τη θεραπεία τους, πολλές φορές
με κίνδυνο της ζωής τους. Οι ελλείψεις αφορούν αναντικατάστατα
φάρμακα, όπως παυσίπονα, αντιβιοτικά, αντιδιαβητικά, αν-
τιεπιληπτικά, αντιπηκτικά, αντικαταθλιπτικά κ.ά. Το ζήτημα
δεν είναι σημερινό αλλά χρόνιο και όχι μόνο δεν λύνεται
αλλά και επιδεινώνεται, ταλαιπωρώντας χιλιάδες ασθενείς.
Εδώ και χρόνια, δεν μπόρεσαν να το ελέγξουν τόσοι υπουργοί,
από διαφορετικές κυβερνήσεις, προφανώς γιατί κρύβονται
μεγάλα συμφέροντα.
Το πρόβλημα έφερε στην επικαιρότητα στα μέσα Ιουλίου

ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας:
«Σπάνια μια συνταγή μπορεί να εκτελεστεί πλήρως, αφού
σχεδόν πάντα λείπει τουλάχιστον ένα σκεύασμα από όσα
αναγράφονται σε αυτήν. Κατά το διάστημα της αναμονής,
πολλοί από τους ασθενείς κινδυνεύουν να μείνουν δίχως τη

Εξομολογήσεις...
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Άπλετο φως στον ρόλο της «Κιβωτού του Κόσμου»

Της... αρπαχτής έχει καταντήσει η χώρα μας!

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 10

Δεν βρίσκουν οι ασθενείς
τα φάρμακά τους

Έσπασαν κάθε ρεκόρ oι αιτήσεις συ -
νταξιοδότησης! Μέχρι τον Οκτώβριο είχαν
υποβληθεί περίπου 180.000 και οι εκτιμήσεις
είναι ότι μέσα στο 2022 θα υπερβούν
ακόμα και τις 210.000! Συγκεκριμένα,
στελέχη του ΕΦΚΑ εκτιμούν ότι έως τα
τέλη του χρόνου οι ασφαλισμένοι που θα
καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης θα
ξεπεράσουν τους 212.151 του 2021. 
Ήδη προβλέπεται ότι τους δύο τελευ-

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Προσυμπτωματικός έλεγχος
για καρκίνο πριν και μετά 

την πανδημία Covid-19

212.000 πάνε για σύνταξη! 

= Πίσω από τις ελλείψεις 
κρύβονται συμφέροντα 

Ôης ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ  
Καθηγήτριας Θεραπευτικής, Επιδημιολογίας 

και Προληπτικής Ιατρικής - Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Σε κατάσταση συναγερμού Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ

ÓÅË. 9

ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΧΗ
Καθυστερεί η θεραπεία τους

=Μονόδρομος ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης, λέει η Κουμουνδούρου
ÓÅË. 10

4ΣΕΛ. 5

Τη βοήθεια των ΗΠΑ 
για να μαζευτεί η Τουρκία

ζητάει η Αθήνα…

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

= Ποιοι κρύβονται πίσω από τις εκατοντάδες ΜΚΟ; 
= Ώρα να ανοίξουν όλες, να βγει η... μπόχα στη φόρα, να πιάσουν δουλειά οι Εισαγγελείς 

Πονοκέφαλος για τα κόμματα η απογοήτευση των πολιτών και η χαμηλή συσπείρωση

Ôου
ΠΕΤΡΟΥ 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
πρώην Ποδοσφαιριστή 

Ολυμπιακού

Σύννεφα στις σχέσεις
Μητσοτάκη – Δένδια

4ΣΕΛ. 12

και χαλαρή ψήφο

= Υποκλοπές και Λιβύη επιβάρυναν κι άλλο το κλίμα

Σε προεκλογικές περιοδείες 
Κυριάκος Μητσοτάκης 
και Αλέξης Τσίπρας

= Είναι πια πολύ αργά για... «απεταξάμην»! 

Ôου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
Ναυάρχου ε.α. ΠΝ,

Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
πρώην Υπουργού
Εθνικής Άμυνας

Η Ελλάδα στη μέγγενη 
της Τουρκίας και του Ουκρανικού 

4ΣΕΛ. 4

Τσίπρας: «Να μπει τέλος 
στη λεηλασία της χώρας»!

Ôου
ΓΙΩΡΓΟΥ 

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου,

Τομεάρχη Εξωτερικών 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Εικονικές πραγματικότητες και αντιφάσεις
στην κυβερνητική εξωτερική πολιτική

4ΣΕΛ. 2

=Ανησυχία για την αποστολή ερευνητικού 
σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας

4ΣΕΛ. 84ΣΕΛ. 6

Με… δύο ταχύτητες η ΝΔ 
στις εκλογές για την ΤΑ

4ΣΕΛ. 9


