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Επενδυτικά σχέδια, ύψους 2 δισεκατομμυρίων 
ευρώ, οι οποίες αναμένεται να δημιουργήσουν 
περί τις 20.000 καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας 
έως το 2030 παρουσίασε η Google μέσω της δη-
μιουργίας της πρώτης Google Cloud Region στην 
Ελλάδα και την ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώ-
πη σε εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιαρχος παρουσία του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Οι επενδύσεις, ειδικά σε τομείς αιχμής, αποτε-
λούν πάντα αδιαπραγμάτευτη και σταθερή μας 
προτεραιότητα. Όχι μόνο γιατί δημιουργούν εθνι-
κό πλούτο και νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργα-
σίας, αναστέλλοντας το brain drain, δημιουργώ-
ντας μία νέα τάση επιστροφής νέων στην πατρίδα 
μας, αλλά γιατί ταυτόχρονα αυτές οι επενδύσεις 
κινητοποιούν και εκσυγχρονίζουν συνολικά την 
επιχειρηματική δράση. Ενώ, ταυτόχρονα, αναβαθ-
μίζουν και την πατρίδα μας στον παγκόσμιο χάρτη 
αξιοποίησης διεθνών κεφαλαίων», τόνισε κατά 
την ομιλία του ο Πρωθυπουργός.
«Η ψηφιακή εξέλιξη μπορεί να γίνει ένα πραγμα-
τικό εφαλτήριο προόδου για τη χώρα μας. Είναι 
οδηγός για το αύριο, το οποίο είναι ήδη εδώ. Ένα 
καλύτερο αύριο για την κοινωνία και την οικονο-
μία, αρκεί όμως να έχει όραμα, προσανατολισμό 
και σχέδιο. Δεν έχω κρύψει, από την πρώτη στιγμή 
που ο ελληνικός λαός μας ανέθεσε την ευθύνη της 
διακυβέρνησης της χώρας, το όραμά μου για ένα 
μεγάλο ψηφιακό άλμα της πατρίδας μας. Και βασι-
κός πυλώνας αυτού του εθνικού σχεδίου είναι το 
σχέδιό μας "Ελλάδα 2.0". Είναι ενεργός πυρήνας 
του οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας. 
Και με πολύ μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι και η 
Google, αλλά και πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, 
συντάσσονται προς αυτές τις κατευθύνσεις», ση-
μείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα των σημα-
ντικών επιχειρηματικών σχεδίων που έγιναν 
πράξη τα τελευταία 3 χρόνια»
Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μια επένδυση, η 
οποία, «είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα 
των σημαντικών επιχειρηματικών σχεδίων που 
δεν έμειναν στα λόγια, αλλά έγιναν πράξη τα τε-
λευταία τρία χρόνια».
«Ο δρόμος βέβαια, το γνωρίζετε καλά, δεν στρώ-
θηκε από μόνος του. Δόθηκαν πολλές μάχες, 
καταπολεμώντας το θηρίο της γραφειοκρατίας, 
εκσυγχρονίζοντας το θεσμικό και το ρυθμιστικό 

μας πλαίσιο, αλλάζοντας νοοτροπίες, διορθώνο-
ντας ιδιοτροπίες, εξασφαλίζοντας τον απαραίτη-
το δημοσιονομικό χώρο μέσα από μία ανάπτυξη η 
οποία ξεπερνά και τις δικές μας προβλέψεις, ώστε 
αυτός με την σειρά του να επιστρέψει πίσω στις 
επιχειρήσεις τις οποίες ελαφρύνουμε με περισσό-
τερα φορολογικά κίνητρα, με μειωμένους φόρους, 
μειωμένες εισφορές, αλλά δίνοντας και ακόμα πιο 
ενισχυμένα κίνητρα για καινοτόμες επενδύσεις 
όπως αυτή που ανακοινώνουμε σήμερα. Πρόκει-
ται για μία διαρκή, προωθητική, μεταρρυθμιστική 
διαδικασία προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της 
χώρας, του κράτους, αλλά και των ελληνικών επι-
χειρήσεων. Ειδικά, θα έλεγα, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να μπορούν να 
ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις της εποχής», 
υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
Adaire Fox-Martin: Είμαστε ενθουσιασμένοι 
με τη διεύρυνση της συνεργασίας
«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη διεύρυνση της 
συνεργασίας, ώστε να αυξήσουμε δραστικά και να 
επιταχύνουμε την καινοτομία και τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό στην Ελλάδα. Όχι μόνο αυτό, αλλά 
θέλουμε να ενισχύσουμε απευθείας την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στη χώρα, προκειμένου να διασφα-
λίσουμε ότι εταιρείες και οργανισμοί εδώ, στην 
Ελλάδα, μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο 
αυτή την επένδυση. Και ότι οι πολίτες της Ελλάδας 
είναι αυτοί που θα ωφεληθούν από την αξία που 
θα αποφέρει αυτή η Cloud Region», ανέφερε στην 
τοποθέτησή της η Πρόεδρος του Google Cloud 
International, Adaire Fox-Martin.
Π. Αντωνάκου: Η Ελλάδα έχει πετύχει αξιοση-
μείωτη πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό
«Η Ελλάδα έχει πετύχει αξιοσημείωτη πρόοδο 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, γεγονός που 
προκύπτει και από τη σαφή δέσμευση ολόκληρης 
της ελληνικής κυβέρνησης και προσωπικά του 
Πρωθυπουργού σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτός 
είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε εμείς εδώ σήμε-
ρα, για να αναλάβουμε μία νέα δέσμευση με στόχο 
τη στήριξη και την επιτάχυνση της βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ελλάδα», 
δήλωσε κατά την εκδήλωση η Πέγκυ Αντωνάκου, 
Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης.
Google Cloud Region: Η ταυτότητα της 
επένδυσης
Η Google ανακοίνωσε την απόφασή της να επεν-

δύσει στην Ελλάδα για τη δημιουργία της πρώτης 
Google Cloud Region στη χώρα μας και στην ευρύ-
τερη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα αναδει-
κνύεται σε περιφερειακό κόμβο για την παροχή 
υπηρεσιών Cloud, αφενός διότι δεν θα απαιτείται 
η χρήση υποδομών και δικτύων που βρίσκονται 
στη δυτική, βόρεια ή νότια Ευρώπη, και αφετέ-
ρου διότι οι δυνατότητες που αναπτύσσονται στη 
χώρα μας θα μπορούν εξυπηρετούν επιχειρήσεις, 
οργανισμούς και άλλους χρήστες στην ευρύτερη 
περιοχη.
Σε μία εποχή που ολοένα και μεγαλύτερος όγκος 
εργασιών μεταφέρεται στο Cloud, στο πλαίσιο 
της εν εξελίξει «4ης βιομηχανικής επανάστασης», 
η επένδυση της Google στην Ελλάδα συμβάλλει 
στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό, στην τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της καινο-
τομίας της ελληνικής οικονομίας. Θα επιτρέψει, 
παράλληλα, την καλύτερη αξιοποίηση του εργατι-
κού δυναμικού υψηλής κατάρτισης που διαθέτει η 
χώρα και την αντιστροφή του brain drain.
Μία Cloud Region, η οποία βασίζεται σε φυσικές 
υποδομές υψηλής τεχνολογίας όπως data centers 
και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ουσιαστικά αποτε-
λεί μία περιοχή παροχής υπηρεσιών υπολογιστι-
κού νέφους (Cloud) προς επιχειρήσεις κάθε μεγέ-
θους αλλά και τον δημόσιο τομέα.
Κάθε Region έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει 
με εξαιρετικά μικρό χρόνο απόκρισης πληθώρα 
παροχών, όπως η αποθήκευση, οργάνωση, ανά-
λυση και ταχεία ανάκτηση δεδομένων, υπηρεσίες 
τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. 
Κατ' αυτόν τον τρόπο βελτιώνει δραστικά τη δι-
εκπεραίωση σύνθετων εργασιών, όπως η ταχεία 
εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 
η παραγωγή πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας, το 

gaming υψηλών απαιτήσεων και η ψηφιακή μηχα-
νοργάνωση.
Σύμφωνα με μελέτες που εκπονήθηκαν μετά από 
παραγγελία της Google, η επένδυση για τη δημι-
ουργία του Google Cloud Region θα αποφέρει 2,2 
δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία 
έως το 2030 και θα συμβάλει στη δημιουργία πε-
ρισσότερων από 19.400 θέσεων εργασίας κατά το 
ίδιο διάστημα. 
Τρίπτυχο συνεργασίας Ελλάδας - Google
Πέραν της δημιουργίας Cloud Region, και σε συ-
νέχεια της πολύπλευρης παρουσίας της στην Ελ-
λάδα, η Google θα προχωρήσει στην ίδρυση δύο 
Κέντρων Αριστείας (Centres of Excellence) στη 
Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, σε συνεργασία με 
την Deloitte, τα οποία θα είναι αφιερωμένα στην 
τεχνητή νοημοσύνη και την αειφορία.
Κύριος στόχος θα είναι η ανάπτυξη ψηφιακών ερ-
γαλείων για την ταχύτερη επίτευξη στόχων που 
συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη και την 
ανθεκτικότητα στις προκλήσεις που προκαλεί η 
κλιματική κρίση.
Η Google ανακοίνωσε επιπλέον τη συνέχιση και 
εμβάθυνση της συνεργασίας της με το Υπουργείο 
Πολιτισμού, ώστε να γίνουν ψηφιακά επισκέψιμα 
για όλους, έργα σύγχρονης τέχνης μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας Google Arts & Culture.
Ταυτόχρονα, η Google απηύθυνε ανοιχτή πρό-
σκληση σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κοι-
νωνικές Επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκπαιδευ-
τικό και χρηματοδοτικό πρόγραμμα συνολικού 
ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, που αποβλέπει στην 
υποστήριξη όσων αναπτύσσουν περιβαλλοντικά 
βιώσιμες δράσεις, όπως ο οικολογικός τουρισμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Cloud Region από την Google στην 
Ελλάδα - Επένδυση 2,2 δισ. ευρώ 
και 20.000 νέες θέσεις εργασία

«Η Ελλάδα βρίσκεται τώρα σε πολύ καλύτερη θέση 
από ό,τι ήταν όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση το 
2019. Και είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα μάς 
δώσει μια δεύτερη εντολή για να ολοκληρώσουμε 
τη δουλειά που ξεκινήσαμε» τόνισε ο πρωθυπουρ-

γός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ετήσια συνάντηση 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ στην Κρήτη.
Ο πρωθυπουργός αφού αναφέρθηκε στις προκλή-
σεις που αντιμετώπισε η κυβέρνηση μίλησε για τις 
προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. «Όλοι έχου-

με θέσει σε εφαρμογή γενναία προγράμματα για 
τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών 
απέναντι στο αυξανόμενο κόστος της ενέργειας. 
Αλλά θέλω να επισημάνω ότι αυτό δεν θα είναι 
αρκετό. Φοβάμαι ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει 
ακόμη να δώσει μια αποφασιστική απάντηση όσον 
αφορά το πρόβλημα της ενέργειας. Η Ελλάδα ασκεί 
ενεργά πιέσεις, μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες για ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερί-
ου, το οποίο θα περιλαμβάνει και το LNG που εισά-
γεται στην Ευρώπη αλλά και το φυσικό αέριο μέσω 
αγωγών από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Και κερδίζει 
αυξανόμενη υποστήριξη από άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες».
«Δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να πείσουμε την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτός είναι ο δρόμος που 
πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά αν δεν το κατα-
φέρουμε, αν δεν προσθέσουμε στην εσωτερική 
«δύναμη πυρός» που μπορούν να προσφέρουν 
οι προϋπολογισμοί μας, την Ευρωπαϊκή «δύναμη 
πυρός» μιας συντονισμένης αντίδρασης, φοβάμαι 

ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πολύ δύσκολο 
χειμώνα και ότι η κοινωνική συνοχή θα αρχίσει να 
δοκιμάζεται» πρόσθεσε.
Επίσης ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι εάν συμβεί 
αυτό, τότε, όπως χαρακτηριστικά είπε, θα δοθούν 
περισσότερες ευκαιρίες στους λαϊκιστές να ενισχυ-
θούν ενόψει του εκλογικού κύκλου του 2024 και θα 
κάνουμε τη δουλειά μας -να πείσουμε τους ψηφο-
φόρους μας ότι είμαστε οι αξιόπιστες δυνάμεις για 
αλλαγή- πολύ πιο δύσκολη. «Επομένως, όταν θα 
σκέφτεστε και όταν θα συζητάτε αύριο και μεθαύ-
ριο για τις ευρωπαϊκές απαντήσεις στο ζήτημα του 
πληθωρισμού, παρακαλώ προσθέστε στη συζήτη-
ση, ιδέες και σκέψεις σχετικά με το πώς μπορούμε 
να συντονίσουμε την ευρωπαϊκή μας απάντηση σε 
ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
σχετίζονται με το κόστος της ενέργειας, γιατί αυτό 
είναι το "νούμερο ένα" πρόβλημα που θα αντιμετω-
πίσουμε τον επόμενο χειμώνα» υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυρ. Μητσοτάκης στη συνάντηση του ΕΛΚ: Την άνοιξη του 2023
οι πολίτες θα ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα από το 2019
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Σαφές μήνυμα στις αναθεωρητικές χώρες, ότι «οι 
ρεβιζιονιστικές πολιτικές θα αποτύχουν», έστειλε 
από το Ερεβάν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον 
Αρμένιο ομόλογό του Αραράτ Μιρζουάν. «Για να ανα-
φέρουμε μια ρεβιζιονιστική δύναμη, η Τουρκία προ-
σπαθεί να εκμεταλλευτεί την πρόσφατη αναταραχή 
για να υπονομεύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα, 
είτε είναι στον Καύκασο είτε στο Αιγαίο» υπογράμμι-
σε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.  
Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε 
λόγο για κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής. «Μό-
λις χθες, η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε ότι η Ελλάδα 
στέλνει μικρές ποσότητες αμυντικού οπλισμού στο 
ελληνικό νησί της Λέσβου. Αυτό έγινε ενώ η Ελλάδα 
ενεργούσε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας, όπως 
αυτές οι υποχρεώσεις απορρέουν από τη Συνθήκη 
της Λωζάνης. Η Τουρκία διαμαρτύρεται γιατί η Ελλά-
δα δεν αφήνει τα εδάφη της ανυπεράσπιστα. Ποιος; 
Η Τουρκία που έχει εκδώσει casus belli, απειλή πολέ-

μου κατά της Ελλάδας και διαθέτει τον μεγαλύτερο 
αποβατικό στόλο λίγα μίλια μακριά από τα νησιά του 
Αιγαίου», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.  
Συνεχίζοντας, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε πως η 
Ελλάδα είναι έτοιμη και πρόθυμη να συμμετάσχει 
σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, με 
βάση το Διεθνές Δίκαιο, διαμηνύοντας παράλληλα 
ότι «είμαστε επίσης έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη 
χώρα μας και τα δικαιώματά μας». «Θα κάνουμε ό,τι 
χρειαστεί για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Θα 
κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε τα 
δικαιώματά μας» τόνισε με σαφήνεια.  
Επίσης, ο Νίκος Δένδιας κατέστησε εκ νέου σαφές 
πως η Ελλάδα υποστηρίζει την κυριαρχία και την 
εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών, σημειώνο-
ντας ότι αυτό ισχύει και για την Αρμενία. «Πιστεύου-
με στο απαραβίαστο των συνόρων» υπογράμμισε, 
αναφερόμενος στα επεισόδια που συνέβησαν μόλις 
πριν από λίγες ημέρες μετά τον βομβαρδισμό του 
αρμενικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των κα-
τοικημένων περιοχών, από τις αζερικές στρατιωτικές 
δυνάμεις. Παραθέτοντας τον Πρόεδρο της Γαλλίας 
Εμανουέλ Μακρόν, είπε ότι καταδικάζει σθεναρά 
όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και απηύθυνε 
έκκληση για ειρήνη και επανάληψη των διαπραγμα-
τεύσεων. 
Εστιάζοντας στις διμερείς σχέσεις, ο υπουργός Εξω-
τερικών εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας στην 
κυβέρνηση και τον λαό της Αρμενίας και σημείωσε 
πως «οι ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών χρονολο-
γούνται πολλούς αιώνες πριν». Όπως επισήμανε, 
σήμερα είχαν επίσης την ευκαιρία να αναθεωρήσουν 
τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και προσέθεσε πως 
οι ιστορικές τραγωδίες μας ενώνουν. «Η Βουλή των 
Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων 

το 1996. Η Βουλή των Αρμενίων αναγνώρισε τη γε-
νοκτονία των Ελλήνων και των Ασσυρίων το 2015» 
ανέφερε. 
Ειδική αναφορά έκανε στην αρμενική κοινότητα στην 
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων Ελλήνων 
πολιτών, υπογραμμίζοντας πως είναι ένας ισχυρός 
συνδετικός κρίκος.
Περαιτέρω, χαρακτήρισε υποδειγματική τη συνεργα-
σία των δύο χωρών σε διεθνείς οργανισμούς και εξέ-
φρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της 
Αρμενίας σχετικά με την παράνομη κατοχή μέρους του 
εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, εξέφρα-
σε την ευαρέσκειά του που οι δύο χώρες υποστηρίζουν 
αμοιβαία τις υποψηφιότητές τους για το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ. 
Εξίσου, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως προσβλέ-
πει να ενισχυθεί η τριμερής εταιρική σχέση με την 
Κύπρο σε ένα νέο επίπεδο. Αναφερθείς στην τριμερή 
συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπογράμμισε την 
ανάγκη «να εργαστούμε για την ενίσχυση της σχέ-
σης ΕΕ-Αρμενίας» και δεσμεύτηκε ότι θα επιδιώξει 
να εξασφαλίσει μια πρόσκληση για να απευθυνθεί ο 
υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας στο Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ το συντομότερο δυνα-
τό και να τους ενημερώσει για το τι συμβαίνει. 
Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις ασφαλείας στον Καύ-
κασο, ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τον Αρ-
μένιο ομόλογό του για την ενημέρωση πάνω σε αυτό 
το θέμα. «Η θέση μας για το Ναγκόρνο Καραμπάχ 
παραμένει αμετάβλητη» τόνισε ο Νίκος Δένδιας και 
επεξήγησε ότι υποστηρίζει την επίτευξη μιας ειρηνι-
κής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο πλαίσιο του Δι-
εθνούς Δικαίου. Όπως επισήμανε, το Διεθνές Δίκαιο 
είναι το «Ιερό Ευαγγέλιο» της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής. Και από αυτή την άποψη, χαιρέτισε επί-
σης το θάρρος του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν 
που πρότεινε μια νέα προσέγγιση για ένα νέο μέλλον 
σε αυτή την περιοχή. Ωστόσο, παρατήρησε ότι δεν 
μπορούν να οικοδομηθούν λύσεις και ειρήνη όταν 
υπάρχει απειλή βίας. Αυτό ισχύει για την περιοχή του 
Καυκάσου, αυτό ισχύει για ολόκληρο τον κόσμο, και 
φυσικά την Ανατολική Μεσόγειο, προσέθεσε.  
Στην κατεύθυνση αυτή, υπογράμμισε πως η Ελλάδα 
θα συνεχίσει να υποστηρίζει την επανέναρξη των δι-
μερών διαπραγματεύσεων, καθώς και τη συμβολή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών 
στην προσπάθεια αυτή, στην οποία συμβάλλει και 
η Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ. «Είμαστε επίσης έτοιμοι, 
μαζί με άλλους εταίρους της ΕΕ, να βοηθήσουμε στη 
μεσολάβηση για μια πιθανή λύση» διαμήνυσε. Γιατί 
στο τέλος της ημέρας, συνέχισε, «δεν μπορούμε να 
αλλάξουμε γεωγραφία. Αλλά οι άνθρωποι έχουν την 
ευκαιρία να ζήσουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα. Πιστεύ-
ουμε επίσης ότι τα ανθρωπιστικά ζητήματα πρέπει 
να επιλύονται άμεσα. Και το Διεθνές Ανθρωπιστικό 
Δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό».  
Μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αρμένιο ομό-
λογό του, ο υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από 
τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Στην 
εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν και οι υπουργοί Εξω-
τερικών και Άμυνας της Αρμενίας. 
Η επίσκεψη στην Αρμενία ολοκληρώθηκε με γεύμα ερ-
γασίας που θα παραθέσει ο υπουργός Εξωτερικών της 
Αρμενίας προς τον Έλληνα ομόλογό του.
Σημειώνεται πως αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψη του 
υπουργού Εξωτερικών στην Αρμενία σε διάστημα λι-
γότερο των δύο ετών. Η πρώτη επίσκεψη του Έλληνα 
υπουργού Εξωτερικών στο Ερεβάν, είχε πραγματο-
ποιηθεί στις 16.10.2020.  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει καθημερινές απειλές που 
προέρχονται από τη γείτονά μας, την Τουρκία, υπο-
γραμμίζοντας πάντα τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, 
καθώς και στην αρχή της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας όλων των κρατών, διεμήνυσε ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την έναρξη της 
συνάντησής του με τον πρώην γενικό γραμματέα του 
ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν.
Αναφερθείς στη χθεσινή ανακοίνωση της Τουρκίας 
μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής της 
Ασφαλείας ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα νόμιμα 
μέσα και μεθόδους για να προστατεύσει τα συμφέρο-
ντά της», ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι αντιλαμβά-
νεται την αναφορά σε «νόμιμα μέσα», ως αναγνώρι-
ση, έστω και έμμεση, από την Τουρκία ότι πρέπει να 
σέβεται το Διεθνές Δίκαιο. Προφανώς, υπογράμμισε, 
αυτό περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την εγκατάλειψη 
της απειλής πολέμου κατά της Ελλάδας, του περιβό-
ητου casus belli.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε εκ νέου την ετοι-

μότητα της Ελλάδας να συμμετέχει πάντα σε έναν 
εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, αλλά σε μια 
σταθερή βάση, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, του 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαί-
ου της Θάλασσας.
Απευθυνόμενος στον Μπαν Κι-μουν, είπε ότι υπη-
ρέτησε τη διεθνή κοινότητα για μια δεκαετία κάτω 
από πολύ δύσκολες συνθήκες και παρατήρησε πως 
δυστυχώς, η κατάσταση της ανθρωπότητας δεν έχει 
βελτιωθεί ιδιαίτερα. Αντιθέτως, επισήμανε, οι ανα-
θεωρητικές δυνάμεις καταπατούν θεμελιώδεις αρχές 
του Διεθνούς Δικαίου. Ειδικότερα, τον Χάρτη του ΟΗΕ, 
του οποίου το άρθρο 2.4 απαγορεύει ρητά την απει-
λή ή τη χρήση βίας και αυτή είναι η κατάσταση που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ουκρανία, σημείωσε.
Τέλος, ευχαρίστησε τον πρώην γενικό γραμματέα 
του ΟΗΕ για την παρουσία του στην Αθήνα και στο 
υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας πως η προβολή 
της ιδέας των Ηνωμένων Εθνών σε αυτή τη δύσκολη 
περίοδο είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας, την 

περιοχή μας, αλλά επίσης και για τον κόσμο.
Κατά τη συνάντηση, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε 
τον Μπαν Κι Μουν για τις εξελίξεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο και τις τρέχουσες διεθνείς προκλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας. «Επανέλαβα 
την ακλόνητη προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές 
Δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» 
αναφέρει σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης ο Ν. Δένδιας.
Επικοινωνία με Μπορέλ
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ύπατο εκπρόσωπο 
της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ για τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλ-
κάνια και τον ρόλο της ΕΕ, είχε νωρίτερα ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εξωτερικών 
τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεισφέρει 
ενεργά στη σταθεροποίηση της περιοχής και πως η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεισφέρει με σεβασμό 
στην αρχή συμπερίληψης όλων των κρατών - μελών 
της ΕΕ, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργεί-
ου Εξωτερικών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον ειδικό εκπρόσωπο 
της ΕΕ για τον Διάλογο Βελιγραδίου- Πρίστινας
Τηλεφωνική συνομιλία με τον ειδικό εκπρόσωπο της 
ΕΕ για τον Διάλογο Βελιγραδίου- Πρίστινας και άλλα 
περιφερειακά ζητήματα των Δυτικών Βαλκανίων, Μί-
ροσλαβ Λάιτσακ, είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερι-
κών Νίκος Δένδιας. Κατά τη συνομιλία τους, οι Νίκος 
Δένδιας και Μίροσλαβ Λάιτσακ αντάλλαξαν απόψεις 
για την τρέχουσα κατάσταση στον Διάλογο Βελιγρα-
δίου-Πρίστινας και για τις ευρύτερες εξελίξεις στα 
Δυτικά Βαλκάνια, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του 
υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί, τα νόμιμα συμφέροντα 
και δικαιώματα της εφόσον παραστεί η ανάγκη, 
αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με 

τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας 
της Τουρκίας.
«Η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται με 

κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα της, υπό την βασική 
αίρεση ότι αποδέχεται τους κανόνες του Διεθνούς Δι-
καίου. Δεν έχει, όμως, κανένα δικαίωμα να παραβιάζει 

κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και να απειλεί την Ελλά-
δα με πόλεμο (casus belli)», τονίζεται στην ανακοίνω-
ση και υπογραμμίζεται πως «η Ελλάδα δεν προβάλει 
καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας. Τάσσεται υπέρ 
του διαλόγου στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Θα υπε-
ρασπιστεί, όμως, τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώ-
ματα της εφόσον παραστεί η ανάγκη».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την απόφαση προσάρτησης κατεχομένων, από τις 
ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, εδαφών της Ουκρα-
νίας (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα) 
στη Ρωσική Ομοσπονδία, καταδικάζει με ανακοίνω-
σή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως τονίζει, η απόφαση αυτή είναι παράνομη, κα-
θώς αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς 
Δικαίου, και άκυρη και διαμηνύει πως η Ελλάδα δεν 
την αναγνωρίζει.
Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχί-

ζει να στηρίζει, ως βασική αρχή, την κυριαρχία 
και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς 
και όλων των κρατών. Επιπροσθέτως, διαμηνύει 
πως θα συνεχίσει να εργάζεται για την απονομή 
δικαιοσύνης, καθώς και για την προστασία των 

δικαιωμάτων της ελληνικής κοινότητας στην 
Ουκρανία, η οποία δοκιμάζεται ιδιαίτερα τους 
τελευταίους μήνες.

 Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Δένδιας σε αναθεωρητικές χώρες: Οι ρεβιζιονιστικές πολιτικές θα 
αποτύχουν - Η Τουρκία υπονομεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα 

Ν. Δένδιας: Αφού η Τουρκία μιλάει για «νόμιμα μέσα»,
να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και να εγκαταλείψει
την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα 
και δικαιώματά της εφόσον παραστεί η ανάγκη

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την απόφαση προσάρτησης κατεχομένων 
εδαφών της Ουκρανίας από τη Ρωσία 



4 Διεθνή

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν 
υπέγραψε σήμερα τις συνθήκες για την 
προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών πε-
ριοχών που κατέχουν εν μέρει οι ρωσι-
κές δυνάμεις, κλιμακώνοντας τον επτά-
μηνο πόλεμο του και μεταφέροντάς τον 
σε μια απρόβλεπτη νέα φάση.
«Αυτή είναι η θέληση εκατομμυρίων 
ανθρώπων», είπε σε ομιλία του ενώπι-
ον εκατοντάδων αξιωματούχων στην 
Αίθουσα Αγίου Γεωργίου στο Κρεμλίνο.
«Οι κάτοικοι του Λουχάνσκ, του Ντο-
νέτσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια 
γίνονται συμπατριώτες μας για πάντα». 
«Οι άνθρωποι ψήφισαν για το κοινό μας 
μέλλον», δήλωσε ο Πούτιν.
Σε μια τελετή που το Κίεβο χαρακτήρισε 
«ένα τερατώδες σόου του Κρεμλίνου» 
χωρίς καμία νομική αξία, ο Πούτιν εξα-
πέλυσε επί 37 λεπτά έναν λίβελο ενα-
ντίον της Δύσης, χαρακτηρίζοντάς την 
«σκέτο σατανά», προτού υπογράψει τα 
έγγραφα της συνθήκης με τους εγκατε-
στημένους από τη Ρωσία επικεφαλής 
των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.
Στη συνέχεια, όλοι χειροκρότησαν και 
φώναξαν «Ρωσία! Ρωσία!» μαζί με εκα-
τοντάδες αξιωματούχους, που σηκώθη-
καν όρθιοι και ξέσπασαν σε παρατετα-
μένα χειροκροτήματα.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε τρεις 
ημέρες μετά την ολοκλήρωση των λε-

γόμενων δημοψηφισμάτων στα οποία 
οι εγκαταστημένες από την Μόσχα φι-
λορωσικές αρχές στις κατεχόμενες πε-
ριοχές ανακοίνωσαν αποτελέσματα με 
πλειοψηφία έως και 99% υπέρ της έντα-
ξης στη Ρωσία.
Η Ουκρανία και δυτικές κυβερνήσεις 
αναφέρουν ότι τα δημοψηφίσματα, η 
διεξαγωγή των οποίων ανακοινώθη-
κε μόλις πριν από 10 ημέρες, και όπου 
ορισμένοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να 
ψηφίσουν υπό την απειλή όπλου, είναι 
ψευδή και παράνομα. Κίεβο, Ουάσιν-
γκτον και ΟΗΕ τονίζουν πως η τελετή 
προσάρτησης δεν έχει καμία νομική 
αξία.
Το ρωσικό πρακτορείο TASS μετέδωσε 
δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλί-

νου Ντμίτρι Πεσκόφ που ανέφερε ότι ο 
Πούτιν δεν έχει προς το παρόν σχέδια 
να επισκεφτεί «τις νέες περιοχές της 
Ρωσίας».
Στην ομιλία του σήμερα ο Ρώσος πρόε-
δρος κάλεσε την Ουκρανία «να σταμα-
τήσει αμέσως τις εχθροπραξίες» και να 
επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων. «Καλούμε το καθεστώς του 
Κιέβου να σταματήσει αμέσως το πυρ, 
όλες τις εχθροπραξίες και να επανέλθει 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», 
δήλωσε.
Το Κίεβο έχει δεσμευτεί να ανακαταλά-
βει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία 
και είπε ότι η απόφαση της Ρωσίας να 
προσαρτήσει τα εδάφη έχει καταστρέ-
ψει κάθε προοπτική συνομιλιών.
Οι προσαρτήσεις των τεσσάρων ουκρα-
νικών περιοχών σημαίνουν ότι η Ρωσία, 
η οποία έχει ήδη καταλάβει την Κριμαία 
από την Ουκρανία το 2014, διεκδικεί 
πλέον περίπου το 22% της ουκρανικής 
επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων 
τμημάτων που δεν ελέγχει.
Ο ηγέτης του Κρεμλίνου κράτησε εκατο-
ντάδες συγκεντρωμένους αξιωματού-
χους να περιμένουν για 18 λεπτά προ-
τού εισέλθει στην επιβλητική αίθουσα 
με τους κίονες με φρουρούς να ανοί-
γουν τη δίφυλλη χρυσή πόρτα, καθώς 
ακούγονταν σάλπισμα.

Στην ομιλία του, ανέτρεξε σε Ρώσους 
ήρωες από τον 18ο αιώνα έως τον Δεύ-
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο και επανέλαβε 
τις γνωστές κατηγορίες κατά της Δύσης, 
κατηγορώντας την για αποικιοκρατικές 
πρακτικές και υπενθυμίζοντας τη χρή-
ση πυρηνικών όπλων από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες κατά της Ιαπωνίας, η οποία 
είπε συνιστά ένα «προηγούμενο», κατά 
το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ακόμη ότι δεν 
επιδιώκει να ανασυστήσει τη Σοβιετική 
Ένωση. «Η ΕΣΣΔ χάθηκε, το παρελθόν 
δεν μπορεί να επανέλθει. Και η Ρωσία 
δεν την έχει ανάγκη σήμερα, δεν επιθυ-
μούμε κάτι τέτοιο».
Οι εσπευσμένες προσαρτήσεις σημαί-
νουν ότι οι γραμμές του μετώπου του 
πολέμου θα διατρέχουν πλέον έδαφος 
που η Ρωσία διακηρύσσει ότι της ανήκει 
και που ο Πούτιν έχει πει ότι είναι έτοι-
μος να υπερασπιστεί με πυρηνικά όπλα 
εάν χρειαστεί.
Ορισμένοι δυτικοί πολιτικοί χαρακτή-
ρισαν την απειλή μπλόφα - κάτι που ο 
Πούτιν αρνήθηκε ρητά. Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες τονίζουν ότι έχουν προειδο-
ποιήσει τη Ρωσία για καταστροφικές 
συνέπειες εάν χρησιμοποιήσει πυρηνι-
κό όπλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σήμερα η Ουκρανία θα καταθέσει αίτη-
ση για την ταχεία προσχώρησή της στο 
ΝΑΤΟ, δήλωσε λίγα λεπτά μετά την επι-
σημοποίηση της προσάρτησης τεσσά-
ρων ουκρανικών περιοχών ο Ουκρανός 
πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Υιοθετούμε ένα αποφασιστικό μέτρο 
υπογράφοντας την υποψηφιότητα της 
Ουκρανίας για την εσπευσμένη προσχώ-
ρησή της στο ΝΑΤΟ», δήλωσε σε μήνυμα 
που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.
«De facto διανύσαμε ήδη την πορεία μας 
στο ΝΑΤΟ. De facto έχουμε ήδη αποδεί-
ξει τη συμβατότητα με τις προδιαγραφές 
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. (Οι 
προδιαγραφές) αυτές είναι ρεαλιστικές 
για την Ουκρανία, είναι πραγματικές στο 

πεδίο της μάχης και από όλες τις απόψεις 
της συνεργασίας μας. Εμπιστευόμαστε ο 
ένας τον άλλον, υπερασπιζόμαστε ο ένας 
τον άλλον. Αυτή είναι η Βορειοατλαντική 
'Ενωση. De facto. Σήμερα η Ουκρανία θα 
υποβάλλει αίτημα για να το κάνει αυτό 
De jure. Σύμφωνα με την διαδικασία, η 
οποία θα ανταποκρίνεται στον ρόλο μας 
για την υπεράσπιση ολόκληρης της συμ-
μαχίας. Σε ταχεία προσχώρηση. Κάνου-
με το δικό μας συγκεκριμένο βήμα υπο-
γράφοντας το αίτημα της Ουκρανίας για 
ένταξη με ταχεία διαδικασία στο ΝΑΤΟ», 
δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι στην Ουκρα-
νία ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του 
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυ-
νας. Ανέφερε ότι η Ουκρανία "ηγείται των 

προσπαθειών για συνομιλίες", ωστόσο 
με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν 
είναι αδύνατον να υπάρξει συμφωνία ως 
προς "τη συνύπαρξη με ίσους, έντιμους, 
αξιοπρεπείς και δίκαιους όρους".
"Μόνο ο δρόμος της ενίσχυσης και της 
εκδίωξης των κατακτητών από όλα τα 
εδάφη μας επαναφέρει την ειρήνη. Θα 
περάσουμε αυτόν τον δρόμο... Πρέπει να 
κατοχυρώσουμε νομικά όλα όσα έχου-
με πετύχει στην πραγματικότητα. Στην 
Ουκρανία συγκεκριμένα αποφασίζεται 
η τύχη της δημοκρατίας στην αντιπαρά-
θεσή της με την τυραννία", υπογράμμισε 
ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια 
ασφάλεια» τονίζουν τα μέλη του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζοντας ότι 
απορρίπτουν «κατηγορηματικά» και κατα-
δικάζουν «απερίφραστα την παράνομη προ-
σάρτηση από τη Ρωσία των περιοχών Ντό-
νετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα». 
«Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ» τις «παράνο-
μες» προσαρτήσεις αναφέρει η ανακοίνωση.
«Δεν αναγνωρίζουμε και δεν πρόκειται ποτέ 
να αναγνωρίσουμε τα παράνομα "δημοψη-
φίσματα" στα οποία προχώρησε η Ρωσία ως 
πρόσχημα για αυτή την περαιτέρω παραβί-
αση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και 
της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, 
ούτε τα παραποιημένα και παράνομα αποτε-
λέσματά τους. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ 

αυτή τις παράνομες προσαρτήσεις. Αυτές 
οι αποφάσεις είναι άκυρες και δεν μπορούν 
να παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. 
Η Κριμαία, η Χερσώνα, η Ζαπορίζια, το Ντό-
νετσκ και το Λουχάνσκ είναι η Ουκρανία. 
Καλούμε όλα τα κράτη και τους διεθνείς ορ-
γανισμούς να απορρίψουν κατηγορηματικά 
αυτήν την παράνομη προσάρτηση» σημειώ-
νουν τα κράτη-μέλη.
Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι ενόψει του 
επιθετικού πολέμου της Ρωσίας καθώς και 
της τελευταίας κλιμάκωσης της Μόσχας, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αποφασιστικά 
στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της.
«Είμαστε ακλόνητοι στην υποστήριξή μας 
στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία 
της Ουκρανίας. Η Ουκρανία ασκεί το νόμι-

μο δικαίωμά της να αμυνθεί ενάντια στη 
ρωσική επιθετικότητα για να ανακτήσει τον 
πλήρη έλεγχο του εδάφους της και έχει το 
δικαίωμα να απελευθερώσει κατεχόμενα 
εδάφη εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων 
συνόρων της. Οι πυρηνικές απειλές που δια-
τυπώνονται από το Κρεμλίνο, η στρατιωτική 
κινητοποίηση και η στρατηγική της αναζή-
τησης ψευδούς παρουσίασης του εδάφους 
της Ουκρανίας ως της Ρωσίας και του ισχυρι-
σμού ότι ο πόλεμος μπορεί τώρα να διεξάγε-
ται στο έδαφος της Ρωσίας δεν θα κλονίσουν 
την αποφασιστικότητά μας» δηλώνουν τα 
κράτη-μέλη.
«Θα ενισχύσουμε τα περιοριστικά μέτρα μας 
για την αντιμετώπιση των παράνομων ενερ-
γειών της Ρωσίας. Θα αυξήσουν περαιτέρω 

την πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον επι-
θετικό της πόλεμο.
Επαναλαμβάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας 
και θα συνεχίσει να παρέχει ισχυρή οικονο-
μική, στρατιωτική, κοινωνική και οικονομική 
υποστήριξη στην Ουκρανία για όσο διάστη-
μα χρειαστεί» καταλήγει η ανακοίνωση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Πούτιν υπέγραψε την προσάρτηση στη Ρωσία των ουκρανικών περιοχών 
Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα υποβάλλει σήμερα αίτηση για ένταξη της στο ΝΑΤΟ

ΕΕ: Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τις παράνομες προσαρτήσεις από τη Ρωσία
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Επισημοποίηση του αναθεωρη-
τισμού μέσα από την συνεδρία-
ση του Εθνικού Συμβουλίου της 
Τουρκίας, που ολοκληρώθηκε 
νωρίτερα καθώς σύμφωνα με 
πληροφορίες στην ανακοίνωση 
που θα εκδοθεί, γίνεται λόγος για 
αποστρατικοποίηση των νησιών, 
καλούν διεθνείς δυνάμεις να μην 
βοηθούν την Ελλάδα σε εξοπλι-
σμούς ενώ στο στόχαστρο μπαί-
νουν και οι ΗΠΑ σε σχέση με την 
άρση του εμπάργκο όπλων στην 
Κύπρο. Στην ανακοίνωση αναφέ-
ρεται επίσης ότι «η Τουρκία δεν 
θα διστάσει να εφαρμόσει κάθε 
είδους νόμιμη μέθοδο, που έχει 
στη διάθεσή της για την προστα-
σία των συμφερόντων της έναντι 
της Ελλάδας»
Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια 
της ΕΡΤ Αριάνα Φερεντίνου συ-
ζητήθηκαν στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας της Τουρκίας “οι πρόσφατα 
αυξημένες προκλητικές ενέργει-
ες της Ελλάδας” και η ανακοίνωση θα 
αναφέρει “οι κύκλοι που ενθαρρύνουν 
την Ελλάδα να εξοπλίσει τα νησιά με 
μη στρατιωτικό καθεστώς καλούνται 
να επιστρέψουν στην κοινή λογική”

Επίσης όπως αναφέρουν «η Ελλάδα 
έκανε προκλητικά βήματα και πρέ-
πει να τα σταματήσει».
Νέα ολομέτωπη επίθεση κατά της χώ-
ρας μας εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα 
ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί 
Ακάρ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμε-
νο. Η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο του 
Τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφά-
λειας σε μια μακρά συνεδρίαση, μέσα 
σε ένα εξαιρετικά επιθετικό κλίμα που 
καλλιεργείται στην Άγκυρα. Γαλλικές 
διπλωματικές πηγές ανέφεραν, ότι οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 
εννιά κρατών της νότιας Ευρώπης, που 
θα συναντηθούν στην Ισπανία, θα εκ-
φράσουν τη στήριξή τους στην Ελλά-
δα, έναντι των τουρκικών απειλών.
Σε μία ακόμη κίνηση κλιμάκωσης 
της έντασης, το Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφαλείας στην Τουρκία συνεδρίασε 
υπό τον Ταγίπ Ερντογάν, έχοντας στο 
επίκεντρο την Ελλάδα. Τον τόνο είχε 
δώσει νωρίτερα ο Τούρκος υπουργός 
Άμυνας.

«Η Ελλάδα, που είναι το πιο εμφανές 
παράδειγμα κακής γειτονίας, δυστυ-
χώς συνεχίζει την επεκτατική και επι-
θετική της πολιτική με τις προκλητικές 
ενέργειες και ρητορική της» δήλωσε ο 
Χουλουσί Ακάρ.
Κοινό μήνυμα στην Άγκυρα αναμένε-
ται να στείλουν, σύμφωνα με γαλλικές 
διπλωματικές πηγές, την Παρασκευή 
οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
των εννέα χωρών της Ευρωμεσογει-
ακής συνόδου, οι οποίοι θα συναντη-
θούν στο Αλικάντε της Ισπανίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώ-
σει για την κλιμάκωση της τουρκικής 
επιθετικότητας τους ομολόγους του, 
μεταξύ αυτών ο Ισπανός πρωθυπουρ-
γός Πέδρο Σάντσεθ, ο Γάλλος πρόε-
δρος Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον 
ντέρ Λάιεν.
Κατά του αναθεωρητισμού τάχθηκε 
η πρόεδρος της Δημοκρατίας από το 
βήμα του Athens Democracy Forum
«Οι δικαιοπολιτικές κατακτήσεις του 
2ου μισού του 20ου αιώνα υφίστανται 
την αυξανόμενη πίεση του σύγχρονου 
αναθεωρητισμού. Ο ψυχροπολεμικός 
διχασμός επιστρέφει με όρους θερμής 

σύγκρουσης» δήλωσε η κα Σακελλαρο-
πούλου.

Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα διαμηνύ-
ει η Αθήνα, που βάζει στο μικροσκόπιο 
και τις ενδεχόμενες επόμενες κινήσεις 
της Άγκυρας.
«Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για τα 
πάντα. Η Ελλάδα δεν θα παρασυρθεί 
σε αυτό. Έχουμε την αυτοπεποίθηση 
μιας ισχυρής χώρας που έχει το δί-
κιο με το μέρος της, τους συμμάχους 
της στο πλευρό της και την ικανότητα 
μέσα από μια συνειδητή πολιτική επι-
λογή ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικα-
νότητας των Ενόπλων Δυνάμεων» υπο-
γράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Γιάννης Οικονόμου.
«Η κλιμάκωση έστω και λεκτική οφεί-
λει να μας ανησυχεί και είμαστε σε 
εγρήγορση. Είμαστε προετοιμασμένοι 
για όλα τα ενδεχόμενα, από το πιο μι-
κρό ως το πιο σοβαρό επεισόδιο» ση-
μείωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης.

Οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να εί-
ναι ενωμένες επισημαίνει ο τομεάρ-
χης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ.
«Οι πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας 
πρέπει να είναι ενωμένες, χωρίς αστε-

ρίσκους και fake news. Η Κυ-
βέρνηση πρέπει να φροντίσει 
να εισπράττει κόστος η Τουρ-
κία για την επιθετική της συ-
μπεριφορά, δεν αρκούν ούτε οι 
κινήσεις επικοινωνίας, ούτε οι 
χλιαρές θετικές δηλώσεις των 
εταίρων μας» ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο Γιώργος Κατρού-
γκαλος.

Για στάση Πόντιου Πιλάτου 
κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ο πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος 
Ανδρουλάκης, μιλώντας σε συ-
νεδρίαση των ευρωπαίων Σο-
σιαλιστών, παρουσία του Γιενς 
Στόλτενμπεργκ.
«Κάθε μέρα έχουμε μια σκληρή 
δήλωση πολεμικού χαρακτήρα 
εις βάρος της Ελλάδας. Μας 
προκαλεί εντύπωση που δεν 
βλέπετε τον ελέφαντα στο δω-
μάτιο! Πολλές φορές οι δηλώ-
σεις σας ηχούν στα αυτιά του 

ελληνικού λαού ως δηλώσεις Πόντιου 
Πιλάτου» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.
«Με ποιον τρόπο θα απαντήσουμε 
στην επιθετικότητα; με ανταλλάγματα 
όπως λένε; ή με τις εθνικιστικές κο-
ρώνες που ακούσαμε εδώ ότι για όλα 
φταίει ο τουρκικός λαός- εθνικιστικές 
παρωπίδες Βελόπουλου;» σημείωσε ο 
Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ
«Τα πτητικά μέσα που φέρνουν φωτο-
γραφικές μηχανές που φωτογραφίζει 
τον αέριο χώρο σου, πρέπει να τα κα-
ταρρίψουμε. Καταρρίψτε τα drowns 
τώρα» ήταν η χαρακτηριστική απο-
στροφή του προέδρου της Ελληνικής 
Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου.
«Είναι δεδομένο ότι σε μια τέτοια πε-
ρίοδο που νιώθει ανασφάλεια θα δημι-
ουργεί εντάσεις με τη χώρα μας. Εμείς 
πρέπει να είμαστε ενωμένοι» υπο-
γράμμισε ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 
Γιάνης Βαρουφάκης
Εν τω μεταξύ, για μια ακόμη ημέρα η 
τουρκική πολεμική αεροπορία συνε-
χίζει να προκαλεί με υπέρπτηση που 
έγινε το μεσημέρι πάνω από τη νησίδα 
Κίναρο. Συνολικά καταγράφηκαν 54 
παραβιάσεις.

Πηγή: ertnews.gr

Ο τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Χουλουσί Ακάρ, συνοδευόμενος από τον 
Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατηγό Για-
σάρ Γικουλέρ, τον Διοικητή των Χερσαί-
ων Δυνάμεων στρατηγό Μουσά Αβσεβέρ 
και τον Διοικητή των Ναυτικών Δυνά-
μεων, ναύαρχο Ερτζουμέν Τατλίογλου 
μετέβησαν νωρίτερα σήμερα (29/9) στο 
Σιρνάκ στην Νοτιοανατολική Τουρκία, 
όπου πλειοψηφεί ο Κουρδικός πληθυ-
σμός, για την τελετή απονομής της ση-
μαίας και επισκέφτηκαν τη Διοίκηση του 

8ου Συντάγματος.
Μετά την τελετή ο Χουλουσί Ακάρ, σε δη-
λώσεις του τόνισε οι Τουρκικές Ένοπλες 
Δυνάμεις έχουν βάλει τα δυνατά τους για 
να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα 85 εκατομμυρίων πολιτών 
στη στεριά, στον αέρα, στη θάλασσα.
Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, αφιέρωσε 
μέρος της ομιλίας του «σε κάποια προ-
βλήματα με την Ελλάδα». «Δυστυχώς», 
είπε «υπάρχουν οι προκλητικές ενέργει-
ες της Ελλάδας, η ρητορική, ειδικά από 

ορισμένους πολιτικούς. Επιδεικνύουν 
μια εξαιρετικά επιθετική στάση απένα-
ντι στην Τουρκία, λόγω των δικών τους 
εσωτερικών πολιτικών υπολογισμών» 
τόνισε. Χαμηλώνοντας τους τόνους, 
πρόσθεσε: «Εμείς είμαστε πολύ ψύχραι-
μοι, πολύ υπομονετικοί, στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο των σχέ-
σεων καλής γειτονίας, ό,τι μπορεί να γί-
νει, το κάνουμε υπομονετικά».

Πηγή: ertnews.gr

Τουρκία: Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους
για να προστατέψουμε τα συμφέροντά μας

Χ. Ακάρ: Η Ελλάδα προκαλεί συνεχώς – Εμείς είμαστε πολύ ψύχραιμοι
και υπομονετικοί
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Οι Ιρανοί παραμένουν στους δρόμους για 
δεύτερη εβδομάδα, με αφορμή τον θάνα-
το της 22χρονης Μαχσά Αμινί. Η επανά-
σταση των γυναικών αποκτά δυναμική σε 
όλο τον κόσμο, με διαδηλώσεις αλληλεγ-
γύης. “Οι ταραχές είναι υποκινούμενες”, 
υποστηρίζει ο πρόεδρος Ραϊσί, ενώ παρά 
τη διεθνή κατακραυγή, οι αρχές του Ιράν 
συνεχίζουν τη βίαιη καταστολή. Ανάμεσα 
στους συλληφθέντες είναι και η κόρη του 
πρώην προέδρου του Ιράν.
Διακινδυνεύοντας ακόμα και τη ζωή 
τους τα πιο καταπιεσμένα άτομα της 
κοινωνίας οι γυναίκες, βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της αντίστασης διεκδικώ-
ντας ελευθερία ισότητα και δικαιοσύνη. 
Μπροστά σε ένοπλους Ταλιμπάν Αφγα-
νές συμπαρίστανται στις Ιρανές αδελφές 
τους.
Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα για 
να διαλύσουν τη διαδήλωση των γυναι-
κών, που είχε οργανωθεί μπροστά στην 
πρεσβεία του Ιράν στην Καμπούλ.
Με το σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθε-
ρία», περίπου 25 γυναίκες, με μαντίλες 
στο κεφάλι, διαδήλωσαν για περίπου 15 
λεπτά στο δρόμο μπροστά στην ιρανική 
πρεσβεία πριν διαλυθούν από τους Ταλι-
μπάν, οι οποίοι είχαν πάρει θέσεις μπρο-
στά από το κτίριο και πυροβολούσαν 
στον αέρα, έκαναν γνωστό δημοσιογρά-
φοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
Κόβοντας τούφες από τα μαλλιά της, για 
κάθε μια από τις γυναίκες της χώρας της 
που θυσιάστηκαν, διαδηλώνουν ή έχουν 
φυλακιστεί, η Ιρανο Βρετανή Ζαγκαρί –
Ράτκλιφ, έχοντας η ίδια περάσει 6 χρόνια 
σε ιρανική φυλακή με την υποτιθέμενη 
κατηγορία της κατασκοπίας διαδηλώνει 
με τον τρόπο της.
Το Ιράν απείλησε με «διώξεις» διασημό-

τητες της χώρας που εξέφρασαν τη στή-
ριξή τους στις διαδηλώσεις των τελευταί-
ων ημερών στην Ισλαμική Δημοκρατία, 
που πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο της 
Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Κούρδισσας 
ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την 
αστυνομία ηθών.
Κατηγορώντας Κούρδους αντιφρονού-
ντες για υποκίνηση των ταραχών, ιρανοί 
φρουροί της επανάστασης χτύπησαν με 
πυραύλους και drown κατοικημένες πε-
ριοχές της Ιρμπίλ και της Σουλεϊμανίγια 
στο ιρακινό Κουρδιστάν αφήνοντας πίσω 
τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.
«Θα ασκήσουμε διώξεις σε διασημότητες 
που έριξαν λάδι στη φωτιά» των «ταρα-
χών», δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της 
επαρχίας της Τεχεράνης, Μοχσέν Μαν-
σουρί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδή-

σεων ISNA.
Χθες Τετάρτη, το πρακτορείο ειδήσεων 
Mehr ανέφερε τη σύλληψη του πρώην 
παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης 
Μαχμούντ Σαχριάρι που κατηγορείται 
για «ενθάρρυνση ταραχών και επίδειξη 
αλληλεγγύης στον εχθρό».
Αρκετοί διάσημοι Ιρανοί αθλητές, κα-
θώς και ηθοποιοί και κινηματογραφιστές 
έχουν υποστηρίξει ανοιχτά το κίνημα δι-
αδηλώσεων, ζητώντας από τις αρχές να 
ακούσουν τα αιτήματα του πληθυσμού.
Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ 
σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί προέτρεψε 
τον κόσμο σε όλο τον κόσμο την Κυριακή 
να «σταθεί αλληλέγγυος» στους διαδη-
λωτές.
«Καλώ όλους τους καλλιτέχνες, τους κι-
νηματογραφιστές, τους διανοούμενους, 

τους ακτιβιστές πολιτικών δικαιωμάτων 
σε όλο τον κόσμο (…) όλους όσους πι-
στεύουν στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
και ελευθερία, να εκφράσουν την αλλη-
λεγγύη τους στις ισχυρές και θαρραλέες 
γυναίκες και άνδρες του «Ιράν μέσω βί-
ντεο, γραπτώς ή με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο», είπε σε ένα βίντεο που ανήρτησε 
στο Instagram.
Επίσης, ο πρώην σταρ της εθνικής ομά-
δας ποδοσφαίρου Αλί Καρίμι έχει αναρ-
τήσει στο Instagram και στο Twitter επα-
νειλημμένα μηνύματα συμπαράστασης 
στις διαδηλώσεις.
«Αυτοί που θέλουν να δημιουργήσουν 
χάος στη χώρα και να υπονομεύσουν την 
ασφάλεια του λαού είναι απαράδεκτοι. 
Χρησιμοποιούν το θάνατο της κ. Αμινί ως 
πρόσχημα. Η υπόθεση αυτή ερευνάται 
και οι αρχές έχουν αναλάβει την ευθύνη 
(της έρευνας)» διαμήνυσε ο Πρόεδρος 
του Ιράν Ιμπραίμ Ραϊσί.
Οι νεκροί στο Ιράν είναι δεκάδες ενώ η 
αστυνομία ανακοίνωσε πως θα πατάξει 
τους ταραξίες «με όλη της την ισχύ». Πε-
ρισσότεροι από χίλιοι διακόσιοι ακτιβι-
στές, δικηγόροι, δημοσιογράφοι έχουν 
συλληφθεί-μεταξύ αυτών και η κόρη του 
πρώην Προέδρου της χώρας, Ραφσαντζα-
νί. Να δείξει τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση 
κάλεσε το Ιράν ο Γενικός Γραμματέας του 
ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.
Το Ιράν κάλεσε σήμερα τον επιτετραμμέ-
νο της γαλλικής πρεσβείας Φλοράν Αϊ-
νταλό, για να διαμαρτυρηθεί για την «πα-
ρέμβαση» της Γαλλίας στις εσωτερικές 
υποθέσεις του, επειδή το Παρίσι καταδί-
κασε τη «βίαιη καταστολή» των διαδηλώ-
σεων για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νικήτρια των ιταλικών βουλευτικών 
εκλογών της περασμένης Κυριακής, 
Τζόρτζια Μελόνι, με γραπτή δήλωσή 
της καταδίκασε τα «δημοψηφίσματα» 
που διοργάνωσε η Ρωσική Ομοσπον-
δία σε ουκρανικές κατεχόμενες περι-
οχές.

Πιο αναλυτικά, η πρόεδρος των Αδελ-

φών της Ιταλίας τόνισε:
«Η δήλωση προσάρτησης στη Ρωσική 
Ομοσπονδία τεσσάρων περιοχών της 
Ουκρανίας μετά τα δημοψηφίσματα 
φάρσα τα οποία πραγματοποιήθηκαν 
υπό βίαιη στρατιωτική κατοχή, δεν 
έχει καμία νομική ή πολιτική αξία. Ο 
Πούτιν αποδεικνύει και πάλι ότι δια-
θέτει ένα νέο ιμπεριαλιστικό όραμα, 

σοβιετικού τύπου, το οποίο απειλεί 
την ασφάλεια όλης της ευρωπαϊκής 
ηπείρου. Η νέα αυτή παραβίαση των 
κανόνων συνύπαρξης των Εθνών, από 
μέρους της Ρωσίας, επιβεβαιώνει την 
ανάγκη να παραμείνουν συμπαγείς και 
αρραγείς οι δυτικές δημοκρατίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Πολωνία καταδικάζει την υπογραφή 
των συνθηκών από τον Ρώσο πρόεδρο 

Βλαντίμιρ Πούτιν για την προσάρτηση 
τεσσάρων ουκρανικών περιοχών, ανα-

κοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτε-
ρικών στη Βαρσοβία.

"Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικά-
ζει με τον πιο έντονο τρόπο τις παρά-
νομες ενέργειες της "αναγνώρισης της 
ανεξαρτησίας" και "ενσωμάτωσης" στη 
Ρωσική Ομοσπονδία τμημάτων των 
ουκρανικών περιφερειών της Χερσώ-
νας, του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ και 
της Ζαπορίζια", αναφέρει το υπουρ-
γείο στην ανακοίνωση.

Στην Ολλανδία, ο πρωθυπουργός 
Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η χώρα του 
δεν θα δεχθεί την προσάρτηση ουκρα-
νικών περιοχών στη Ρωσία, που ανα-
κοινώθηκε σήμερα από τον πρόεδρο 
ΒλαντίμΙρ Πούτιν.

"Η Ολλανδία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ 
αυτή την προσάρτηση, ακριβώς όπως 
δεν αναγνωρίζουμε την προσάρτηση 
της Κριμαίας", δήλωσε ο Ρούτε στους 
δημοσιογράφους στη Χάγη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιράν: Βίαιη καταστολή και συλλήψεις στην «εξέγερση των χιτζάμπ» – 
Διεθνής κατακραυγή και διαδηλώσεις

H Τζ. Μελόνι καταδικάζει το ρωσικό «δημοψήφισμα 
φάρσα» σε τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας

Βαρσοβία και Χάγη καταδικάζουν την προσάρτηση ουκρανικών περιοχών 
στη Ρωσία
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Οι υπουργοί Ενέργειας κατέληξαν σε 
πολιτική συμφωνία σχετικά με μέτρα 
για τον μετριασμό των υψηλών τιμών 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως αναφέρει tweet της τσεχικής 
προεδρίας κατέληξαν σε συμφωνία για:
• υποχρεωτική μείωση της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας,
• ανώτατο όριο στα έσοδα όσων παρά-
γουν ηλεκτρική ενέργεια με άλλες τε-
χνολογίες και
• συνεισφορά αλληλεγγύης από τους 
παραγωγούς ορυκτών καυσίμων.

Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι υπουρ-
γοί Ενέργειας συνεδριάζουν για δεύ-
τερη φορά σε έναν μήνα για να συζη-
τήσουν τα έκτακτα μέτρα που έβαλαν 
στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων» 
στις αρχές του μήνα και τις πιο πρό-
σφατες προτάσεις στο προσχέδιο της 
Κομισιόν.

Η «μάχη» για το φυσικό αέριο
Τα κράτη μέλη είναι χωρισμένα στα 

δύο, με το μπλοκ των 15 χωρών -μετα-
ξύ των οποίων και η Ελλάδα- να ζητά 
την γενική επιβολή πλαφόν στο αέριο, 
ώστε να μειωθούν οι τιμές της ενέρ-
γειας. Από την άλλη, οι υπόλοιποι με 
πρώτη τη Γερμανία να διαφωνούν και 

απορρίπτουν την ιδέα αυτή, επικαλού-
μενοι κινδύνους για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού.
Όσον αφορά τη θέση την Ελλάδας, κατά 
την είσοδο του στη Σύνοδο, ο Έλληνας 
υπουργός Κώστας Σκρέκας δήλωσε:

«Το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών 
Ενέργειας γίνεται σε μια ιδιαίτερα 
κρίσιμη περίοδο, καθώς το ενεργει-
ακό ζήτημα οξύνεται στην Ευρώπη, 
ενόψει και του επερχόμενου δύσκο-
λου χειμώνα, πράγμα που γεμίζει με 
αγωνία νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
Τον προηγούμενο Μάρτιο ο Έλληνας 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
είχε αποστείλει επιστολή στην πρόε-
δρο κα. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζη-
τώντας την επιβολή ενός πλαφόν στο 
φυσικό αέριο. Σήμερα 15 κράτη – μέλη 
στηρίζουν την ελληνική πρόταση, την 
πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού 
και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή να καταθέσει τολμηρές και αποφα-
σιστικές προτάσεις. Είμαι αισιόδοξος 
ότι η Ευρώπη θα υποστηρίξει και θα 
διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή 
απέναντι στον πολεμικό και ενεργεια-
κό τυχοδιωκτισμό της Ρωσίας. Είναι, 
όμως, ύψιστο ζήτημα ανθρωπιστικών 
και δημοκρατικών αξιών να προχωρή-
σουμε όλοι μαζί».
Πηγή: ertnews.gr

Ανάπτυξη 5,5% για την ελληνική οικο-
νομία το 2022 προβλέπει το Κέντρο 
Προγραμματισμού και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ), αναβαθμίζοντας την 
προηγούμενη εκτίμησή του για ανά-
πτυξη 4,3 %.
Όπως επισημαίνει, η ευνοϊκότερη 
εκτίμηση αντανακλά την αναθεώρηση 
των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-
ΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του έτους 
και την καλύτερη της αναμενόμενης 
επίδοση της οικονομίας στο δεύτερο 
τρίμηνο.
Για το δεύτερο εξάμηνο του 2022, η 
πρόβλεψη υποδηλώνει ότι η ανοδική 
πορεία της ελληνικής οικονομίας θα 
συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του 
έτους, με ρυθμό όμως χαμηλότερο σε 
σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο. «Το 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι συμ-

βατό με την αναμενόμενη εξασθένηση 
της θετικής επίδρασης της άρσης πε-
ριοριστικών μέτρων που είχαν τεθεί 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
και απορρέει από την ευνοϊκή εξέλιξη 
των περισσότερων από τα οικονομι-
κά μεγέθη που ενσωματώνονται στην 
πρόβλεψη, σε συνδυασμό με τις ανα-
τροπές στην πορεία ορισμένων με-
ταβλητών, οι οποίες ήδη δείχνουν να 
έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την 
αυξανόμενη αβεβαιότητα, την εκτί-
ναξη του ενεργειακού κόστους και τις 
έντονες πληθωριστικές πιέσεις», τονί-
ζεται στην σχετική έκθεση.
Το ΚΕΠΕ υπογραμμίζει ακόμη ότι με 
βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία και του γενικότερου κλί-
ματος γεωπολιτικών εντάσεων, οι 

προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ 
της Ελλάδας υπόκεινται σε σημαντικό 
βαθμό αβεβαιότητας. Οι γεωπολιτικές 
εξελίξεις και το ενεργειακό ζήτημα 
συνιστούν αυτή τη στιγμή την πρώ-
τη πηγή ανησυχίας στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα, και σε 
συνάρτηση με τα ζητήματα αυτά, η 
πορεία της οικονομίας το επόμενο δι-
άστημα θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη 
του πληθωρισμού, με ό,τι αυτή θα συ-
νεπάγεται για την αβεβαιότητα, την 
αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, 
το κόστος παραγωγής και την πορεία 
των επιτοκίων.
Από την άλλη πλευρά, προς μία περισ-
σότερο ευνοϊκή εξέλιξη του ΑΕΠ της 
Ελλάδας θα μπορούσαν να συμβάλουν 
η ισχυρή ανάκαμψη του τουριστικού 
τομέα της Ελλάδας, η δυνατότητα συ-

νέχισης της εφαρμογής μέτρων στή-
ριξης της οικονομίας για την αντιμε-
τώπιση του αυξημένου ενεργειακού 
κόστους σε κλίμακα συμβατή με την 
τήρηση των δημοσιονομικών στό-
χων, η υλοποίηση έργων και μεταρ-
ρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 
οι επενδύσεις που συνδέονται με την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τον περι-
ορισμό της ενεργειακής εξάρτησης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εφιαλτικό άλμα έκανε ο πληθωρι-
σμός στη χώρα μας τον τρέχοντα 
μήνα, μετά τις τάσεις συγκράτη-
σης που εμφάνισε το δίμηνο Ιου-
λίου- Αυγούστου. Εκτινάχθηκε 
στο 12,1%, προκαλώντας νέα πίε-
ση στην αγοραστική δύναμη των 
νοικοκυριών και φόβους για χει-
ρότερες μέρες όσο συνεχίζεται η 
ενεργειακή κρίση. 
Όπως προκύπτει από τις εκτιμή-
σεις που ανακοίνωσε σήμερα η 
Eurostat, ο τιμάριθμος στην Ελ-
λάδα ενισχύθηκε κατά 0,7% από 
τον Αύγουστο (ήταν 11,4%) σύμ-
φωνα με τα τελικά στοιχεία που 
είχε ανακοινώσει η Ελληνική Στατιστι-
κή Αρχή (11,2% κατά την Eurostat). Στο 
11,6% ήταν τον Ιούνιο.  
Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε ο πλη-

θωρισμός και στην Ευρωζώνη, καθώς 
αναρριχήθηκε στο 10%, από 9,1% που 
ήταν τον Αύγουστο.  
Στην Ευρωζώνη, η ενέργεια αναμέ-
νεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο 

ρυθμό αύξησης τιμών τον 
Σεπτέμβριο (40,8%, έναντι 
38,6% τον Αύγουστο), ακο-
λουθούμενη από τα τρόφι-
μα, το αλκοόλ και τον καπνό 
(11,8%, έναντι 10,6% τον Αύ-
γουστο), τα μη ενεργειακά 
βιομηχανικά αγαθά (5,6%, 
έναντι 5,1% τον Αύγουστο) 
και υπηρεσίες (4,3% από 
3,8% τον Αύγουστο). 
Μεγάλη αύξηση (10,9%) ση-
μείωσε ο πληθωρισμός στη 
Γερμανία, ενώ αντίθετα στη 
Γαλλία επιβραδύνθηκε στο 
6,2% σε ετήσια βάση, από 

6,6% τον Αύγουστο. Επιβράδυνση κα-
ταγράφηκε και στην Ισπανία. 
Διψήφια ποσοστά πληθωρισμού εμ-
φανίζουν συνολικά 10 χώρες της Ευ-

ρωζώνης. Ειδικότερα, το υψηλότερο 
ετήσιο ποσοστό εμφανίζει η Εσθονία 
με 24,2% και ακολουθούν Λιθουανία 
(22,5%), Λετονία (22,4%), Ολλανδία 
(17,1%), Σλοβακία (13,6%), Ελλάδα 
(12,1%), Βέλγιο (12%), Αυστρία (11%), 
Γερμανία (10,9%) και Σλοβενία (10,6%). 
Ο δομικός πληθωρισμός  της Ευρωζώ-
νης, που δεν περιλαμβάνει ενέργεια 
και τρόφιμα, εμφάνισε ετήσια άνοδο 
4,8% τον Σεπτέμβριο, από 4,3% τον 
Αύγουστο.   
Η συνεχιζόμενη «κούρσα» του πληθω-
ρισμού ανοίγει το δρόμο στην Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για νέες 
αυξήσεις των επιτοκίων του ευρώ τον 
Οκτώβριο, και νέες επακόλουθες αυ-
ξήσεις στις δόσεις των δανείων.

Πηγή: ertnews.gr

ΕΕ: Πολιτική συμφωνία για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας – 
Τα τρία μέτρα

Ανάπτυξη 5,5% το 2022 προβλέπει το ΚΕΠΕ 

Άλμα του πληθωρισμού στο 12,1% στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο –
Νέο ιστορικό ρεκόρ στην Ευρωζώνη
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Τις δυο πρώτες δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 
2021-2027 για μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις (ΜμΕ) που θα τρέξουν το επόμενο 
δίμηνο συνολικού προϋπολογισμού 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ, ανακοίνωσε ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Γιάννης Τσακίρης, αρμόδιος για το 
ΕΣΠΑ και τις Δημόσιες επενδύσεις, κατά 
την διάρκεια του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Αθήνας. Συνολικά, μέσω του νέου ΕΣΠΑ, 
αναμένεται να διατεθούν περί τα 4 δισ. 
ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 3 
δισ. ευρώ μέσω δράσεων και 1 δισ. ευρώ 
μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων. 
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του 
Β.Ε.Α Παύλος Ραβάνης,  επισήμανε ότι το 
νέο ΕΣΠΑ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, 
που μπορεί να δώσει ανάσα στις επιχει-
ρήσεις και να κινητοποιήσει τη στροφή 
σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.
«Το Επιμελητήριο έχει επισημάνει επα-
νειλημμένα την ανάγκη να δοθούν λύ-
σεις στο πρόβλημα της ρευστότητας. 

Χωρίς συνθήκες επαρκούς χρηματο-
δότησης των επιχειρήσεων, δεν μπο-
ρούν να υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες 
και επενδύσεις. Το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να 
στηριχθεί σε μια σαφή στρατηγική, 
η οποία θα κατευθύνει πόρους στην 
επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, 
στην εξωστρέφεια. Δεν έχουμε πια την 
πολυτέλεια για έργα βιτρίνας, ούτε για 
σπατάλη πόρων σε αποσπασματικές 
και άστοχες δράσεις. Τώρα, χρειάζεται 

στόχευση, σχέδιο και αποτελεσματικό-
τητα», επισήμανε ο κ. Ραβάνης.
Σύμφωνα με το ΒΕΑ, οι δυο δράσεις του 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 
θα τρέξουν ως εξής:
-Η πρώτη δράση αφορά στην «Ψηφιακή 
Μετάβαση των ΜμΕ» με τον πρώτο κύ-
κλο προκηρύξεων να περιλαμβάνει πό-
ρους 300 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσε-
ων θα ξεκινήσει τέλος Οκτωβρίου και θα 
αφορά χρηματοδοτήσεις επιχειρηματι-
κών σχεδίων επιχειρήσεων με χαμηλή 
ψηφιακή ετοιμότητα.
-Η δεύτερη δράση αφορά στην «Πράσινη 
Μετάβαση των ΜμΕ» που περιλαμβάνει 
πόρους 700 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτή-
σεων θα ξεκινήσει τέλος Νοεμβρίου και 
αφορά στην αναβάθμιση της παραγωγι-
κής λειτουργίας των ΜμΕ με την αξιοποί-
ηση λύσεων φιλικών προς το περιβάλ-
λον και οι οποίες θα καταστήσουν τις 
επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστι-
κές. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρό-
σκλησης, εκτός της επιχορήγησης των 

παραγωγικών παγίων θα επιχορηγείται 
και η εγκατάσταση ηλιακών panels σε 
ΜμΕ, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας για ίδια κατανάλωση, όχι όμως για 
«net metering». Στόχος της δράσης είναι 
η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού 
κόστους των ΜμΕ.
Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν 
στις παραπάνω δράσεις, λαμβάνουν ενι-
σχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης 
και οι υποβολές των σχεδίων από τους 
ενδιαφερόμενους θα γίνουν ηλεκτρονι-
κά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατι-
κών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αξιολόγησή 
τους θα γίνει με τη διαδικασία FIFO (First 
In-First Out). Έτσι, δεν αποκλείεται οι 
πρώτες εκταμιεύσεις να γίνουν ακόμη 
και πριν το τέλος του έτους. Μάλιστα, ο 
κ. Τσακίρης επισήμανε, ότι η ένταξη μιας 
ώριμης επένδυσης μπορεί να λάβει έγκρι-
ση, ακόμη και σε διάστημα μόλις ενός μη-
νός, από την υποβολή της αίτησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπογράφηκε η Άδεια Λειτουργίας 
για το ελληνικό τμήμα του Δια-
συνδετήριου Αγωγού Ελλάδας-
Βουλγαρίας (IGB), ανακοίνωσε 
σήμερα η ΔΕΠΑ.
Πρόκειται για το τελευταίο διοι-
κητικό βήμα που επιτρέπει την 
έναρξη της εμπορικής λειτουρ-
γίας του αγωγού από μεθαύριο 
Σάββατο 1η Οκτωβρίου.
Τα εκτελεστικά στελέχη της ICGB, 
Teodora Georgieva και George 
Satlas, υπογράμμισαν τη σημα-
σία του αγωγού IGB για την Ελ-
λάδα, τη Βουλγαρία και τις άλλες 
γειτονικές χώρες. Τόνισαν ότι ο αγωγός 
φυσικού αερίου IGB αποτελεί μια νέα 
οδό για τον ασφαλή εφοδιασμό με φυσι-
κό αέριο, η οποία θα εξασφαλίσει τη δια-
φοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου 

και θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στην 
αγορά.
"Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους 
όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή κατασκευή 
και αδειοδότηση του IGB, επιτρέποντας 
την εμπορική έναρξη λειτουργίας του 

αγωγού την 1η Οκτωβρίου 2022, 
την επίσημη, δηλαδή, έναρξη της 
νέας περιόδου θέρμανσης", δή-
λωσαν οι Georgieva και Satlas.
«Ο IGB θα συμβάλλει καθοριστι-
κά στη αύξηση της ασφάλειας 
εφοδιασμού και στη διαφοροποί-
ηση των πηγών φυσικού αερίου 
για τη Βουλγαρία και την ευρύ-
τερη περιοχή της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης. Το έργο συνδέει τη 
Βουλγαρία με τον Νότιο Διάδρο-
μο Φυσικού Αερίου και θα επιτρέ-
ψει την ασφαλή προμήθεια από 
διάφορες πηγές των χωρών της 

Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώ-
πης, συμπεριλαμβανομένης της Μολδα-
βίας και της Ουκρανίας», τονίζει η ΔΕΠΑ.
Ο Αγωγός IGB (διασυνδετήριος αγωγός 
φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας) 

υλοποιείται από την κοινοπραξία ICGB 
AD, με μετόχους την BEH EAD (50%) και 
την IGI Poseidon (50%) στην οποία συμ-
μετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ Διεθνών Έρ-
γων και η ιταλική EDISON.
Το έργο αποτελείται από έναν αγωγό μή-
κους περίπου 182 χλμ. (εκ των οποίων πε-
ρίπου 31 χλμ. βρίσκονται εντός της ελλη-
νικής επικράτειας), με σημείο εκκίνησης 
την Κομοτηνή και κατάληξη στη Stara 
Zagora και με δυνατότητα αντίστροφης 
ροής (reverse flow). Προβλέπεται επίσης 
η διασύνδεσή του με τον αγωγό TAP. Ο 
αγωγός IGB έχει αρχική δυναμικότητα 
3 δισ. κυβ. μέτρα φυσικού αερίου (φ. α.) 
ετησίως, με δυνατότητα αύξησής τους 
στα 5 δισ. κυβ. μέτρα φ. α. ετησίως με την 
κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

1 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το νέο ΕΣΠΑ

Υπεγράφη η άδεια λειτουργίας για το ελληνικό τμήμα του IGB

Προγράμματα "Εξοικονομώ", "Αλλάζω 
συσκευή" και επαγγελματικές ενεργει-
ακές κοινότητες ανήγγειλε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας μιλώντας στη συνεδρίαση της 
διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Αθήνας.
Στην ίδια συνεδρίαση ο υπουργός ανέφε-
ρε ότι η ΕΕ υιοθετεί τις ελληνικές προτά-
σεις για την επιβολή πλαφόν στην τιμή 
εισαγωγής του φυσικού αερίου καθώς 
και το μοντέλο φορολόγησης των υπερ-
κερδών που εφαρμόζει ήδη η χώρα μας.
Η μόνιμη λύση δεν είναι οι επιδοτήσεις, 
αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας και η 
αυτοπαραγωγή, τόνισε ο υπουργός. Στο 
πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε τα εξής προ-
γράμματα:
-Εξοικονομώ για επιχειρήσεις, ύψους 
360 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση του κτι-
ριακού αποθέματος μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων σε τουρισμό, υπηρεσίες και 

ορισμένους κλάδους του δευτερογενούς 
τομέα. Ο Οδηγός θα προδημοσιευτεί τον 
Οκτώβριο.
-Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις, προ-
ϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ για αντι-
κατάσταση συστημάτων θέρμανσης και 
κλιματισμού με πιο αποδοτικά. Επίσης 
ο Οδηγός θα προδημοσιευτεί τον Οκτώ-
βριο.
-Με νομοθετική πρωτοβουλία θα δοθεί 
η δυνατότητα ίδρυσης ενεργειακών κοι-
νοτήτων από επιχειρήσεις οι οποίες θα 
μπορούν να αξιοποιούν τη μέθοδο του 
εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 
εγκαθιστώντας πχ ένα φωτοβολταϊκό σε 
άλλο νομό, στη μέση ή την υψηλή τάση 
για συμψηφισμό της κατανάλωσης των 
επιχειρήσεων.
Ο κ.Σκρέκας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση 
θα συνεχίσει να στηρίζει τους επαγγελ-
ματίες για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση 
μεριμνώντας παράλληλα με συγκεκρι-

μένα μέτρα για την διασφάλιση ενεργει-
ακής επάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό σχε-
διάζεται μηχανισμός περιορισμού της 
κατανάλωσης για μεγάλες επιχειρήσεις 
(μέση και υψηλή τάση) κατά τις ώρες αιχ-
μής (6-9 ή 6-10 μ.μ.) στο πλαίσιο και των 
ευρωπαϊκών αποφάσεων που αναμένο-
νται για υποχρεωτική μείωση της τάξης 

του 5 % στη συγκεκριμένη 
χρονική ζώνη.
Ο μηχανισμός εξοικονό-
μησης καθώς και το πλαί-
σιο για τις αποκοπές ηλε-
κτροδότησης λόγω χρεών 
συζητήθηκαν σε χθεσινές 
συσκέψεις του κ.Σκρέκα με 
εκπροσώπους των αρμόδι-
ων φορέων και των προμη-
θευτών.
Ο πρόεδρος του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου 
ζήτησε μείωση φόρων και 

πλαφόν στις τιμές της ενέργειας. Σημεί-
ωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση έχει διαθέ-
σει σημαντικά κεφάλαια για επιδοτήσεις 
στην ηλεκτρική ενέργεια ενώ αναμένεται 
και διευρυμένο επίδομα θέρμανσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κ. Σκρέκας: «Αλλάζω συσκευή», «Εξοικονομώ» και ενεργειακές κοινότητες 
για επιχειρήσεις
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Μία δόκιμη αστυνομικός είναι, 
σύμφωνα με πληροφορίες από 
την ΕΛΑΣ, μεταξύ των 22 συλλη-
φθέντων, έως τώρα, στην επιχεί-
ρηση της ΕΛΑΣ στην Πολυτεχνει-
ούπολη Ζωγράφου και σε άλλες 
περιοχές.

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη 
επιχείρηση, που ξεκίνησε στις 
06:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε 
αργά το μεσημέρι, στην Πανεπι-

στημιούπολη, στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Ζωγράφου, αλλά και σε 
Καισαριανή, Βύρωνα και Αθήνα, 
για ναρκωτικά και άλλες εγκλημα-
τικές δραστηριότητες, έχουν συλ-
ληφθεί έως τώρα 22 άτομα, ενώ 
έχουν προσαχθεί και άλλα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η δό-
κιμη αστυνομικός συνεργαζόταν 
με τον 30χρονο σεσημασμένο Αλ-
βανό, ο οποίος τραυματίστηκε και 
νοσηλεύεται φρουρούμενος στον 

"Ερυθρό Σταυρό". Υπενθυμίζεται, ότι 
κατά την διάρκεια της επιχείρησης, 
35χρονη ανθυπαστυνόμος αισθάνθη-
κε αδιαθεσία και αποχώρησε. Κατά την 
αποχώρησή της δέχθηκε επίθεση από 
σεσημασμένο 30χρονο αλλοδαπό, τον 
οποίο τραυμάτισε κάνοντας χρήση του 
υπηρεσιακού της όπλου. 
Αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από 
την ΕΛΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από τις 9 το πρωί τα μέλη της συμμο-
ρίας της Πολυτεχνειούπολης θα περά-
σουν το κατώφλι του ανακριτή προκει-
μένου να απολογηθούν. Πρόκειται για 
όσους αντιμετωπίζουν κακουργηματι-
κές κατηγορίες.
Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Πέ-
μπτης (29/9) βρέθηκαν στο τριμελές 
πλημμελειοδικείο οι 5 από τους 32 
συλληφθέντες στην Πολυτεχνειούπο-
λη ενώ ανάμεσά τους είναι και η δόκι-
μη αστυνομικός η οποία φαίνεται να 
είχε ενεργό ρόλο στην υπόθεση, καθώς 
φέρεται ότι ήταν εκείνη που ενημέ-
ρωνε τους κακοποιούς για τις επιχει-
ρήσεις των συναδέλφων της, ενώ δύο 
φορές είχαν ματαιωθεί επιχειρήσεις 
της Αστυνομίας, λόγω της δράσης της.

«Βάζουμε τέλος στην ανοχή», υπο-
γράμμισε μιλώντας, στο κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδω-
ρικάκος.

Το χρονικό
Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης 
(28/9) όταν και σημειώθηκαν πυροβο-
λισμοί, στις παλιές φοιτητικές εστίες 
της Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγρά-
φου, κατά τη διάρκεια ευρείας επιχεί-
ρησης της αστυνομίας, για την κατα-
πολέμηση της εγκληματικότητας.
Τρεις συμμορίες είχαν τις φοιτητικές 
εστίες ως ορμητήριο στην περιοχή. 
Είχαν τον απόλυτο έλεγχο, αφού έφτα-
ναν στο σημείο να κάνουν ακόμη και 

face control για το ποιος θα μπαίνει 
στις εστίες. Δεν δίσταζαν ακόμη να 
απειλούν με όπλα φοιτητές, διακινού-
σαν ναρκωτικά και έκαναν ληστείες. 
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτω-

ση όπου είχαν απαγάγει 17χρονο, με 
σκοπό να μπουν στο σπίτι του και να 
ληστέψουν την οικογένεια.

Πηγή: ertnews.gr

Τα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες για 
τη δράση των συμμοριών με ορμη-
τήριο τις φοιτητικές εστίες της Πο-
λυτεχνειούπολης, αποκαλύπτουν τη 
σκληρότητα των κακοποιών. Μετά τις 
ένοπλες ληστείες, την διακίνηση ναρ-
κωτικών και τις απειλές φοιτητών, οι 
συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με 
διώξεις για σωρεία αδικημάτων. Πει-
στήρια – μεταξύ άλλων – είναι και η 
επίδειξη ισχύος μέσα από τα κοινωνι-
κά δίκτυα, με όπλα αλλά και χρήματα 
και πολυτελή αυτοκίνητα.

Καρέ – καρέ η δράση της συμμορίας
Η αδίστακτη συμμορία εισβάλει σε 
βενζινάδικο με κράνη. Ακινητοποι-
ούν τον υπάλληλο και του κάνουν 
σωματικό έλεγχο. Με γρήγορες κινή-
σεις αρπάζουν μετρητά και εξαφανί-
ζονται.
Την ίδια ημέρα εισβάλουν με όπλα σε 
μίνι μάρκετ στο Παλαιό Φάληρο. Τρο-
μοκρατούν την ταμεία και παίρνουν με 
αγριότητα τα μετρητά από το ταμείο.
Τα βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτουν 
τη βιαιότητα των κακοποιών με έδρα 
την Πολυτεχνειούπολη. Τα μέλη της 
συμμορίας πόζαραν με όπλα, φωτο-
γραφίζονταν και ανέβαζαν τα κατορ-
θώματα τους στα social media για να 
κάνουν επίδειξη ισχύος.
Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του 

κουκουλοφόρου με τα γάντια που πο-
ζάρει με δύο όπλα στα χέρια μέσα σε 
πολυτελές αυτοκίνητο.
Οι αρχές συνέλεξαν πλήθος βίντεο 
και φωτογραφιών από τις κάμερες 
ασφαλείας καταστημάτων που έγιναν 
στόχος αλλά και από τα κινητά των 
δραστών που κατασχέθηκαν κατά τη 
μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Η αστυνομικός «πληροφοριοδότης»
Η δόκιμη αστυνομικός που κατηγορεί-
ται ως πληροφοριοδότης της συμμο-
ρίας πέρασε μαζί με συγκατηγορου-
μένους της το κατώφλι του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου. Βρίσκεται σε δια-
θεσιμότητα.
Στις 29 Ιανουαρίου κατηγορείται ότι 
πρόδωσε την επιχείρηση που είχε στη-
θεί για τη σύλληψη του αρχηγού της 
οργάνωσης. Μέσα από το Αστυνομικό 
Τμήμα Ζωγράφου τηλεφώνησε και ανέ-
φερε κωδικοποιημένα: «Να… προσέχει 
μωρέ… με το αμάξι. Γιατί μου είχε πει 
ότι δεν έχει καλά λάστιχα».
Ένα από τα θύματα της συμμορίας εί-
ναι η οικογένεια του δημοσιογράφου 
Μάκη Παπαδάτου, ο οποίος καταγγέλ-
λει ότι όταν δεν δέχτηκαν να συμβι-
βαστούν δικαστικά με τους δράστες, 
δέχτηκαν απειλές. Συγκεκριμένα, 
ανέφερε: «Έστειλαν sms για να επι-
στρέψουν μέρος των κλοπιμαίων και 

να καταθέσουμε ότι έχουμε δεχτεί τη 
συγγνώμη τους».

Φοιτητές σε καθεστώς… τρόμου
Στους 23 από τους 34 συλληφθέντες 
από την αστυνομική επιχείρηση στην 
Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου, 
ασκήθηκαν διώξεις για σωρεία κα-
κουργηματικών και πλημμεληματικών 
πράξεων. Μεταξύ των οποίων εγκλη-
ματική οργάνωση, διακεκριμένη πε-
ρίπτωση κλοπής, ληστεία, διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών, παράβαση του 
νόμου περί όπλων. «Βάζουμε τέλος 
στην ανοχή», υπογράμμισε μιλώντας, 
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, 
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, 
Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ένταση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξι-
ωματική αντιπολίτευση περί ανομίας
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Γιάν-
νης Οικονόμου κατηγόρησε τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ ότι εξακολουθεί να υπερασπίζεται 
την ανομία και τον κάλεσε να πάρει 
ξεκάθαρη θέση. Έστρεψε τα πυρά του 
στον ΣΥΡΙΖΑ ρωτώντας ευθέως: «Οι 
επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ απέναντι σε κα-
κοποιούς μέσα σε πανεπιστημιακούς 
χώρους είναι γιουρούσια κατατρομο-
κράτησης; Ο Σύριζα είναι με τις βαριο-
πούλες ή τη βιβλιοθήκη, είναι με τις 
συμμορίες ή με τους φοιτητές και τους 

καθηγητές του;»
Απάντηση στα ερωτήματα αυτά έδω-
σε ο Τομεάρχης Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, 
κ. Σωκράτης Φάμελος τονίζοντας ότι 
«Αυτό είναι δικαιολογία που χρησιμο-
ποιείτε ότι τάχα το άσυλο δεν σας άφη-
νε. Ήταν υποχρέωση της ελληνικής 
αστυνομίας και του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη να προστατεύει τα 
παιδιά μας, να προστατεύει τους φοι-
τητές, αφήστε λοιπόν τα υποκριτικά 
δάκρυα».

Πυρά Ν. Φίλη κατά ΕΛ.ΑΣ
Λίγο αργότερα, τοποθετήθηκε και ο 
Τομεάρχης Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, κ. Νί-
κος Φίλης, τονίζοντας: «Το αμείλικτο 
ερώτημα είναι, γιατί η ΕΛΑΣ αμελούσε 
να παρέμβει; Και γιατί επέλεξε να το 
κάνει τώρα; Προφανώς για να συντη-
ρήσει την κυβερνητική προπαγάνδα 
που διασύρει τα δημόσια ελληνικά πα-
νεπιστήμια ως άντρα παρανομίας και 
εγκληματικότητας».

34 οι συλληφθέντες
Η Αστυνομία πέρασε σήμερα χειροπέ-
δες σε ακόμα δύο μέλη της συμμορίας 
που εντοπίστηκαν σε ξενοδοχείο στην 
Πρέβεζα, λίγο πριν διαφύγουν από τη 
χώρα.

Πηγή: ertnews.gr

Μία δόκιμη αστυνομικός μεταξύ των 22 συλληφθέντων στην επιχείρηση
της ΕΛΑΣ στην Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου: Στον ανακριτή τα μέλη της συμμορίας της Πολυτεχνειούπολης
για κακουργηματικές πράξεις

Πολυτεχνειούπολη: Σοκάρουν τα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες των θυμάτων 
– Σε διαθεσιμότητα η αστυνομικός «πληροφοριοδότης»
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Ο χρόνος έναρξης του συστήματος 
συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη 
εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό 
Ιατρό μετατίθεται από την 1η Οκτω-
βρίου για την 1η Δεκεμβρίου. Η σχετι-
κή ΚΥΑ δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.
Η απόφαση ελήφθη λόγω της δυσκο-
λίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες 
στην εξεύρεση ιατρού, κυρίως στην Ατ-
τική και την Θεσσαλονίκη.
Το υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει 
ότι μέχρι να ομαλοποιηθεί το σύστη-
μα δεν θα υπάρξουν ποινές, ωστόσο 
θα υπάρχουν κίνητρα, δηλαδή όσοι εγ-
γράφονται θα έχουν προτεραιοποίηση 

στα ραντεβού τους και θα λάβουν και 
το δωρεάν πακέτο των προληπτικών 
εξετάσεων, κατά το πρώτο ραντεβού 
με τον προσωπικό γιατρό.
Σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών (ΙΣΑ), υπενθυμίζει την 
έντονη αντίθεση του στην εφαρμογή 
του μέτρου και τονίζει την πάγια θέση 
του ότι ο προσωπικός ιατρός είναι δι-
καίωμα και όχι υποχρέωση του κάθε 
ασθενή.
Υπενθυμίζεται ότι στα αντικίνητρα 
που πλέον θα ισχύσουν από 1η Δεκεμ-
βρίου, περιλαμβάνεται πρόσθετη συμ-
μετοχή κατά ποσοστό 10%, επιπλέον 

του καθορισμένου κατά περίπτωση 
ποσοστού συμμετοχής του, στη φαρ-
μακευτική δαπάνη, στις εργαστηρι-
ακές και διαγνωστικές εξετάσεις και 
πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλι-
νικές και στις λοιπές παροχές. Από την 
1/1/2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα 
προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%.
Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιό-
τητα από 1/1/2023, κατά τον προγραμ-
ματισμό των επισκέψεών τους στα 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσι-
ες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξεκινούν την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου οι 
εμβολιασμοί με τα νέα επικαιροποιη-
μένα εμβόλια που στοχεύουν τις υπο-
παραλλαγές ΒΑ.4, ΒΑ.5, της μετάλλα-
ξης Όμικρον του SARS-COV2 , καθώς 
και το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού 
που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην 
πόλη Ουχάν της Κίνας το 2019. 
Η πλατφόρμα για όλους τους δικαιού-
χους της αναμνηστικής δόσης άνοι-
ξε στις 27 Σεπτεμβρίου και μέχρι 28 
Σεπτεμβρίου είχαν προγραμματιστεί 
12.185 ραντεβού.
Υπενθυμίζεται ότι από 14 Σεπτεμβρίου 
ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί των αναμνη-
στικών δόσεων με το επικαιροποιημέ-
νο εμβόλιο ΒΑ.1, καθώς ήταν το πρώτο 
που εγκρίθηκε από τον ΕΜΑ την 1η Σε-
πτεμβρίου.
Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου είχαν πραγ-
ματοποιηθεί 41.839 εμβολιασμοί με 
το επικαιροποιημένο εμβόλιο ΒΑ.1, 
εκ των οποίων 4.338 αφορούσαν 1η 
αναμνηστική δόση, 31.499 2η αναμνη-
στική δόση και 5.997 3η αναμνηστική 
δόση. Με το ίδιο εμβόλιο είχαν προ-
γραμματισθεί, έως 28 Σεπτεμβρίου, 
10.870 ραντεβού.
Τα επικαιροποιημένα εμβόλια προορί-

ζονται μόνο για αναμνηστική δόση. Ως 
εκ τούτου πριν από τη χορήγηση του 
επικαιροποιημένου διδύναμου εμβο-
λίου απαιτείται η ολοκλήρωση του βα-
σικού εμβολιασμού.
Ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει 
δύο δόσεις των μονοδύναμων mRNA 
εμβολίων ή του πρωτεϊνικού εμβολίου 
ή μια δόση του μονοδοσικού εμβολίου 
Johnson & Johnson για το γενικό πλη-
θυσμό και 3 δόσεις των μονοδύναμων 
mRNA εμβολίων για τους ανοσοκατα-
σταλμένους ασθενείς. Οι αναμνηστι-
κές δόσεις γίνονται πλέον μόνο με τα 
επικαιροποιημένα εμβόλια.

Οι ειδικοί συστήνουν τον εμβολιασμό 
με τα επικαιροποιημένα εμβόλια για 
την ενίσχυση της ανοσίας και την πρό-
ληψη της σοβαρής νόσου , τονίζοντας 
ότι ο έγκαιρος εμβολιασμός με την 
αναμνηστική δόση είναι σημαντικότε-
ρο από τον τύπο του εμβολίου που θα 
χορηγηθεί.
Οι δικαιούχοι των αναμνηστικών δό-
σεων
Συστήνεται η χορήγηση αναμνηστικής 
δόσης με τα επικαιροποιημένα διδύ-
ναμα εμβόλια (ΒΑ.1, ΒΑ.4/ΒΑ.5) έναντι 
του κορονοϊού σε χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 3 μηνών μετά την τελευ-
ταία δόση του εμβολίου ή τη νόσηση 
από κορονοϊό:
* σε όλα τα άτομα ηλικίας 60 ετών και 
άνω
* σε άτομα ηλικίας 12-59 ετών που ανή-
κουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου 
σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράπο-
ντα ιατρού
* σε διαμένοντες και εργαζόμενους 
σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή 
άλλες μονάδες φροντίδας χρονίως πα-
σχόντων
* σε επαγγελματίες υγείας
* σε διαβιούντες με άτομα σε ανοσο-

καταστολή ή άλλο υποκείμενο νόσημα
* σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν 
από νοσήματα που αυξάνουν τον κίν-
δυνο επιπλοκών από κορονοϊό
Διευκρινίζεται ότι:
-'Ατομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί 
με τη δεύτερη αναμνηστική δόση των 
μονοδύναμων εμβολίων και ανήκουν 
στις παραπάνω ομάδες μπορούν να 
εμβολιαστούν με τα επικαιροποιημέ-
να διδύναμα εμβόλια (εφόσον έχει πα-
ρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
3 μηνών).
-'Ατομα που νόσησαν μετά τη χορήγη-
ση της δεύτερης αναμνηστικής δόσης 
των μονοδύναμων εμβολίων δεν έχουν 
αντένδειξη και μπορούν να εμβολια-
στούν με τα επικαιροποιημένα διδύνα-
μα εμβόλια με τη σύμφωνη γνώμη του 
θεράποντα ιατρού.
-Παρέχεται εξατομικευμένα η δυνατό-
τητα εμβολιασμού με διδύναμα επικαι-
ροποιημένα εμβόλια για δεύτερη ανα-
μνηστική ή τρίτη αναμνηστική δόση σε 
άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών που δεν 
ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες 
με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα 
ιατρού.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρατάθηκαν για 1η Δεκεμβρίου τα αντικίνητρα για τη μη εγγραφή
των πολιτών σε προσωπικό ιατρό

Τη Δευτέρα οι πρώτοι εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα εμβόλια 

Συναγερμός στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (ECDC) έπειτα από 
έξαρση μολύνσεων από μολυ-
σματικό στέλεχος της ηπατίτι-
δας Α που καταγράφηκε σε επτά 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Ειδικότερα, μέχρι τις 29 Σεπτεμ-
βρίου, 303 περιπτώσεις με πα-
νομοιότυπα ή στενά συγγενικά 
στελέχη της ηπατίτιδας Α εντο-
πίστηκαν στην Αυστρία (7), τη 
Γερμανία (8), την Ουγγαρία (161), 
την Ολλανδία (8), τη Σλοβενία   
(35), τη Σουηδία (8), και το Ηνω-
μένο Βασίλειο (76).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιδημιολογι-
κά και μικροβιολογικά δεδομένα, η μετά-
δοση πιθανολογείται ότι έχει γίνει από 
άνθρωπο σε άνθρωπο και πιθανώς και 
μέσω μολυσμένων τροφίμων.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2022, οι αρχές της 
Ουγγαρίας ανέφεραν μαζικά κρούσμα-
τα ηπατίτιδας Α με τον γονότυπο ΙΒ, τα 
οποία έχουν ανέλθει πλέον σε 161 από 
τον περασμένο Δεκέμβριο (139 άνδρες, 
22 γυναίκες). Ο εβδομαδιαίος αριθμός 

των αναφερόμενων των 
κρουσμάτων μειώνεται στη 
χώρα από τον περασμένο 
Ιούνιο. Αρκετά μολυσμένα 
άτομα αυτοαναγνωρίστη-
καν ως άνδρες που κάνουν 
σεξ με άνδρες, γεγονός που 
υποδηλώνει πιθανή μετάδο-
ση μεταξύ των σεξουαλικών 
επαφών. Αρκετοί ασθενείς 
έχουν νοσηλευτεί.
Τον Ιούλιο του 2022, υπήρ-
χε υποψία τροφογενούς 
επιδημίας συνδεδεμένης με 
εστιατόριο στην Ουγγαρία, 
όπου 16 άτομα αρρώστησαν 
με λοίμωξη από HAV IB. Ορι-

σμένοι ασθενείς ανέφεραν ότι κατανάλω-
σαν κρύα σούπα φτιαγμένη με κατεψυγ-
μένα μούρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν 
έχει εντοπιστεί σαφής πηγή μόλυνσης, 
αλλά οι επιδημιολογικές έρευνες μέχρι 

στιγμής δείχνουν πιθανές τροφιμογενείς 
λοιμώξεις εκτός από τη μετάδοση από 
άτομο σε άτομο.
Ο ιός της ηπατίτιδας Α είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικός στις περιβαλλοντικές συν-
θήκες, καθώς και σε διάφορες μεθόδους 
συντήρησης όπως η κατάψυξη. Ως εκ τού-
του, η πιθανή μετάδοση που μεταδίδεται 
από τα τρόφιμα θα πρέπει να διερευνά-
ται όταν αναφέρονται πολλά κρούσματα 
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η τήρηση της καλής υγιεινής των χεριών 
– συμπεριλαμβανομένου του σχολαστι-
κού πλυσίματος με σαπούνι μετά τη χρή-
ση της τουαλέτας, της αλλαγής πάνας 
και πριν από την προετοιμασία ή την κα-
τανάλωση φαγητού – παίζει σημαντικό 
ρόλο στην πρόληψη της εξάπλωσης της 
ηπατίτιδας Α.

Πηγή: ΕΡΤ

Ηπατίτιδα Α: Έξαρση μολυσματικού στελέχους σε επτά χώρες στην Ευρώπη
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Ίαν: Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Φλόριντα

Με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 
240 χιλιομέτρων την ώρα και ισχυ-
ρές καταιγίδες ο τυφώνας Ίαν έπληξε 
το απόγευμα της Τετάρτης τη δυτική 
ακτή της πολιτείας Φλόριντα. Πάνω 
από δύο εκατομμύρια νοικοκυριά 
έμειναν τη νύχτα δίχως ρεύμα. Το 
ακραίο καιρικό φαινόμενο προκάλεσε 
ανυπολόγιστες καταστροφές σε μια 
λωρίδα πλάτους περίπου 100 χιλιο-
μέτρων. Παρά τη σχετική εξασθένη-
ση του τυφώνα, όσο εκείνος κινείται 
προς το εσωτερικό των ΗΠΑ, οι με-
τεωρολόγοι προειδοποιούν για νέες 

πλημμύρες λόγω των συνεχιζόμενων 
βροχοπτώσεων.
Ο Ίαν είναι ένας από τους πέντε ισχυ-
ρότερους τυφώνες στην ιστορία της 
Φλόριντα, δήλωσε ο κυβερνήτης της 
Πολιτείας Ρον Ντεσάντις: «Αντιμετω-
πίσαμε στο παρελθόν τόσο ισχυρές 
καταιγίδες; Ναι! Τους τυφώνες Μάικλ, 
Άντριου και πρόσφατα την Ίρμα, που 
προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες. Κά-
ποιοι συγκρίνουν τον Ίαν με τον τυ-
φώνα Τσάρλι το 2004. Ο Τσάρλι ήταν 
ισχυρός, αλλά ο Ίαν είναι πολύ ισχυ-
ρότερος με μεγαλύτερες επιπτώσεις».

Μπάιντεν: «Η καταιγίδα συνιστά 
απειλή για τη ζωή»
Οι αμερικανικές αρχές προειδοποίη-
σαν τους κατοίκους να μην βγουν από 
τα σπίτια τους ούτε το πρωί της Πέ-
μπτης για να επιθεωρήσουν, για πα-
ράδειγμα, τις ζημιές. Τονίζουν επίσης 
ότι ακόμα και μετά το πέρασμα του τυ-
φώνα υπάρχει κίνδυνος από συντρίμ-
μια και γυμνά καλώδια ρεύματος. Για 
περίπου 2,5 εκατομμύρια κατοίκους 
εκδόθηκε εντολή εκκένωσης. Αρκετοί 
ωστόσο αποφάσισαν να παραμείνουν 
στις εστίες τους.

Στους κινδύνους που απορρέουν από 
το ακραίο καιρικό φαινόμενο ανα-
φέρθηκε σε μήνυμά του ο αμερικανός 
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν: «Κατέστησα 
σαφές στον κυβερνήτη και τους δη-
μάρχους ότι η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση θα βοηθήσει με κάθε δυνατό 
τρόπο. Προειδοποιώ τον πληθυσμό 
της Πολιτείας ότι η καταιγίδα είναι 
πολύ επικίνδυνη και συνιστά απειλή 

για τη ζωή. Θα πρέπει να υπακούτε σε 
όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδη-
γίες των αρμόδιων αρχών. Μην θεω-
ρείτε τίποτα δεδομένο. Εμπιστευθείτε 
την κρίση τους, όχι τη δική σας. Εκκε-
νώστε τα σπίτια όταν σας ζητηθεί. Να 
είστε προετοιμασμένοι. Η ομοσπον-
διακή κυβέρνηση θα είναι εκεί για να 
βοηθήσει στην αποκατάσταση των 
ζημιών».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντό-
νιο Γκουτέρες απέδωσε την ένταση 
του τυφώνα στην κλιματική αλλαγή 
κάνοντας λόγο για «ένα ακόμα παρά-
δειγμα ακραίων καιρικών φαινομέ-
νων, όπως αυτά που συμβαίνουν δυ-
στυχώς ολοένα και συχνότερα και με 
μεγαλύτερη ένταση σε πολλές γωνιές 
του πλανήτη».

Στέφανος Γεωργακόπουλος (dpa, 
RTRTV)

Πηγή: dw.com

Ανυπολόγιστες ζημιές αφήνει πίσω του ο τυφώνας 
Ίαν. Μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για έναν από τους 
ισχυρότερους τυφώνες που έπληξαν ποτέ την
αμερικανική Πολιτεία. 

Θέμα

Η λέξη καταστροφή βρισκόταν στα χεί-
λια όλων στη Φλόριντα των ΗΠΑ χθες, 
Πέμπτη, μετά το πέρασμα του κυκλώ-
να Ίαν, ο οποίος άφησε πίσω του κατε-
στραμμένες πόλεις και άγνωστο μέχρι 
στιγμής αριθμό νεκρών.
Αφού υποβαθμίστηκε σε τροπική κα-
ταιγίδα, ο Ίαν ενισχύθηκε και πάλι και 
πλέον θεωρείται κυκλώνας κατηγορίας 
1 από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των 
ΗΠΑ (NHC).
Χθες το βράδυ κατευθυνόταν προς τη Νό-
τια και τη Βόρεια Καρολίνα και τη Τζόρ-
τζια.
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληρο-
φορίες, 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή 
τους στη Φλόριντα λόγω των ακραίων 
καιρικών φαινομένων, ενώ στο φως της 
δημοσιότητας έρχονται ολοένα και πε-
ρισσότερες εικόνες που απεικονίζουν την 
καταστροφή: δρόμοι που έχουν μετατρα-
πεί σε ποτάμια, βάρκες πεταμένες στην 
ξηρά, σπίτια κατεστραμμένα, δέντρα ξε-
ριζωμένα.
«Θα μπορούσε να είναι ο φονικότερος 
κυκλώνας στην ιστορία της Φλόριντας», 
δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν, επισκεπτόμενος την έδρα της 
FEMA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας 
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
«Οι αριθμοί (...) δεν είναι ακόμη ξεκάθα-
ροι, όμως λαμβάνουμε τις πρώτες πλη-
ροφορίες που κάνουν λόγο για ανθρώπι-
νες απώλειες, οι οποίες μπορεί να είναι 
μεγάλες», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, διαβε-
βαιώνοντας ότι επιθυμεί να μεταβεί το 

συντομότερο δυνατό στην πολιτεία αυτή 
των νότιων ΗΠΑ, αλλά και στο Πούερτο 
Ρίκο το οποίο επλήγη πρόσφατα από τον 
κυκλώνα Φιόνα.
Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που 
παραχώρησε χθες το βράδυ από το Φορτ 
Μάγερς, ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον 
ΝτεΣάντις επισήμανε ότι αναμένει πως 
θα υπάρξει ένας αριθμός νεκρών λόγω 
του κυκλώνα.
Ωστόσο ακόμη δεν ήταν σε θέση να ανα-
φερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό και δή-
λωσε ότι προτιμά να περιμένει μέχρι να 
επιβεβαιωθεί ο απολογισμός «τις επόμε-
νες ημέρες».
«Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 
700 διασώσεις και σίγουρα θα έχουν γίνει 
και άλλες», πρόσθεσε.

Νύκτα αγωνίας
Αξιωματούχος της κομητείας Σάρλοτ, 
στη δυτική Φλόριντα, δήλωσε μιλώντας 
στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι υπάρ-

χουν τουλάχιστον 
«οκτώ ή εννέα άν-
θρωποι» νεκροί, 
χωρίς να δώσει πε-
ρισσότερα στοιχεία.
Εκπρόσωπος της 
κομητείας Βολού-
σια, στις ανατολικές 
ακτές της πολιτεί-
ας, δήλωσε ότι έχει 
επιβεβαιωθεί «ένας 
πρώτος νεκρός 
λόγω του κυκλώνα 
Ίαν», ένας άνδρας 

72 ετών, «που είχε βγει για να αδειάσει 
την πισίνα του στη διάρκεια της καταιγί-
δας».
Άλλος αξιωματούχος της πολιτείας 
Οσκεόλα, στην κεντρική Φλόριντα, επι-
σήμανε ότι ένας ένοικος οίκου ευγηρίας 
σκοτώθηκε.
Εξάλλου μία εκπρόσωπος του σερίφη της 
κομητείας Σαρασότα δήλωσε στο CNN 
ότι δύο κάτοικοι της περιοχής έχασαν τη 
ζωή τους.
Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για 
τον εντοπισμό 18 μεταναστών που επέ-
βαιναν σε πλοιάριο το οποίο βυθίστηκε 
την Τετάρτη στο αρχιπέλαγος των Κιζ. 
Εννέα άλλοι επιβαίνοντες έχουν ήδη δι-
ασωθεί.
Έπειτα από μια νύκτα αγωνίας οι κάτοι-
κοι της περιοχής άρχισαν να μετρούν τις 
ζημιές χθες, Πέμπτη.
Οι πλημμύρες ήταν τόσο σοβαρές που 
πολλοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα σπί-

τια τους, επισήμαναν αξιωματούχοι, με 
την Εθνοφρουρά να πηγαίνει πόρτα- πόρ-
τα στο Ορλάντο για να σώζει όσους είχαν 
εγκλωβιστεί.
Η πόλη λιμάνι Φορτ Μάγερς επλήγη ιδι-
αίτερα από τα ακραία φαινόμενα, με τον 
ΝτεΣάντις να σχολιάζει ότι η κατάσταση 
εκεί «σχεδόν δεν περιγράφεται».
«Θα έλεγα ότι τις πιο σοβαρές ζημιές τις 
είδα στο Φορτ Μάγερς, κάποια από τα 
σπίτια έχουν ισοπεδωθεί, από κάποια 
έχουν απομείνει μόνο τσιμεντένιες πλά-
κες», τόνισε.
Πολλοί κάτοικοι της πόλης αναγκάστη-
καν να κολυμπήσουν για να βγουν από τα 
σπίτια τους.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
Ο Ίαν έφτασε στις ΗΠΑ το απόγευμα της 
Τετάρτης στη νοτιοδυτική Φλόριντα ως 
κυκλώνας κατηγορίας 4, στη συνέχεια δι-
έσχισε την πολιτεία συνοδευόμενος από 
ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχο-
πτώσεις.
Χθες, Πέμπτη, περισσότερα από 2,3 εκα-
τομμύρια νοικοκυριά και καταστήματα 
εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό 
ρεύμα, σε σύνολο 11 εκατομμυρίων, σύμ-
φωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.
Λόγω της έκτασης των καταστροφών ο 
Μπάιντεν κήρυξε χθες το πρωί κατάστα-
ση σοβαρής φυσικής καταστροφής, μια 
απόφαση που επιτρέπει να αποδεσμευ-
θούν επιπλέον ομοσπονδιακοί πόροι για 
τις πληγείσες περιοχές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

12 νεκροί από τον κυκλώνα Ίαν στη Φλόριντα 
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Η Cher εντυπωσίασε στην πασαρέλα, 
στην επίδειξη του Balmain κατά τη διάρ-
κεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Η 76χρονη τραγουδίστρια βάδισε στην 
πασαρέλα με ένα στενό φουτουριστικό 
γυαλιστερό μαύρο σύνολο, κορμάκι και 
καλσόν που ανέδειξε την εντυπωσιακή 
της σιλουέτα στην παρουσίαση της γυ-
ναικείας κολεξιόν Balmain Άνοιξη/Καλο-
καίρι 2023.

Ο Olivier Rousteing, διευθυντής δημι-
ουργικού του γαλλικού οίκου απέδειξε 
ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
σόουμεν της παγκόσμιας μόδας, καθώς 
επιμελήθηκε όχι απλά μία επίδειξη, 
αλλά ένα Φεστιβάλ για τον Balmain που 
έλαβε χώρα σε ένα τεράστιο στάδιο, στο 
Jean-Bouin, που φιλοξενεί κυρίως αγώ-
νες ράγκμπι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Cher έκλεψε την παράσταση στην επίδειξη του Balmain

Ο Τομ Χανκς άφησε τους θαυμα-
στές του να κάνουν υποθέσεις, κα-
θώς είπε ότι γύρισε μόλις τέσσερις 
«πολύ καλές» ταινίες στην 30 ετών 
καριέρα του. Ο ηθοποιός βρίσκεται 
στο Χόλιγουντ από τη δεκαετία του 
1980, όταν πρωταγωνίστησε στα 
φιλμ «Splash!», «Big» και «Burbs».

Κατά τη δεκαετία του 1990 άρχι-
σε να κερδίζει βραβεία, όπως το 
Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου δύο συ-
νεχόμενες χρονιές για τους ρόλους 
στις ταινίες «Forrest Gump» και 

«Philadelphia». Στις επιτυχίες του 
τη δεκαετία του 1990 συμπεριλαμ-
βάνονται οι ταινίες «Toy Story», 
«You’ve Got Mail» και «The Green 
Mile».
Ο Χανκς έχει επίσης συνεργαστεί 
αρκετές φορές με τον σκηνοθέτη 
Στίβεν Σπίλμπεργκ στα κινημα-
τογραφικά έργα, «Saving Private 
Ryan», «Catch Me If You Can», «The 
Terminal», «Bridge of Spies» και 
«The Post».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τ. Χανκς είπε ότι γύρισε μόνον 
«τέσσερις καλές ταινίες» στην 30ετή 
καριέρα του

Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Βρε-
τανίας παρουσίασε τη νέα συλλογή νο-
μισμάτων με την εικόνα του βασιλιά 
Καρόλου.
«Σήμερα έχουμε την τιμή να αποκαλύ-
ψουμε το πρώτο επίσημο πορτραίτο 
της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά 
Καρόλου Γ' που εμφανίζεται για πρώ-
τη φορά σε μια συλλογή αναμνηστικών 
νομισμάτων που τιμά τη ζωή και την 
κληρονομιά της Βασίλισσας Ελισάβετ 
Β'», ανέφερε το Βασιλικό Νομισματοκο-
πείο που δημιουργεί νομίσματα για το 
Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από 
1.100 χρόνια.

Σχεδιασμένο από τον Βρετανό γλύπτη 
Μάρτιν Τζένινγκς (Martin Jennings) και 
με την «έγκριση» του Καρόλου το πορ-
τραίτο αυτό θα εμφανίζεται σε κάθε νέο 
νόμισμα. Τηρώντας την παράδοση το 
πρόσωπό του θα είναι στραμμένο προς 
τα αριστερά, όπως επιβάλλει το πρω-
τόκολλο αναφορικά με τους βασιλείς. Η 
βασίλισσα κοιτούσε προς την αντίθετη 
κατεύθυνση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tο πορτραίτο του βασιλιά Καρόλου Γ́  στα νέα νομίσματα



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.


