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Κυριάκος Μητσοτάκης

Θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε προκειμένου
να βελτιώσουμε τα στάνταρ
διαβίωσης των πολιτών μας,
ιδίως των πλέον ευάλωτων σελ. 2

Η αιώνια βασίλισσα

σελ. 5

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΛΑΟ

Βασιλιάς Κάρολος Γ'

«Θα προσπαθήσω να σας
υπηρετήσω με αφοσίωση,
σεβασμό και αγάπη»

σελ. 4

Νίκος Δένδιας: Δεν μας φοβίζει
η τουρκική επιθετικότητα σελ. 3
Ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας,
με άνοδο του ΑΕΠ 7,7% σελ. 2

Συμβούλιο υπ. Ενέργειας της ΕΕ

15 χώρες υπέρ της πρότασης Μητσοτάκη
για οριζόντιο πλαφόν στο φυσικό αέριο

σελ. 13
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Κυρ. Μητσοτάκης:
Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
προκειμένου να βελτιώσουμε
τα στάνταρ διαβίωσης
των πολιτών μας, ιδίως
των πλέον ευάλωτων

«To ΑΕΠ της Ελλάδος αυξήθηκε κατά
7,7% στο β' τρίμηνο παρά τις συγκεχυμένες προσδοκίες. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, προκειμένου να
βελτιώσουμε τα στάνταρ διαβίωσης
των πολιτών μας, ιδίως των πλέον ευάλωτων. Το όραμα μου παραμένει μία

ευημερούσα Ελλάδα για όλους» είναι
το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης μετά την ανακοίνωση των
σχετικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, με άνοδο του ΑΕΠ 7,7% Κυρ. Μητσοτάκης: Το όραμα μου μία ευημερούσα Ελλάδα για όλους

Πολύ ισχυρή ανάπτυξη καταγράφηκε
και το β' τρίμηνο εφέτος στην ελληνική οικονομία, μεσούντος του πολέμου
στην Ουκρανία, με την άνοδο του ΑΕΠ
κατά 7,7% να βασίζεται κυρίως στην
αύξηση της κατανάλωσης, των επενδύσεων και των εξαγωγών. Παράλληλα, η
ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε επί τα βελτίω την
ανάπτυξη του α' τριμήνου σε 8% από
7% της πρώτης εκτίμησης.
Σε μηνιαία σύγκριση (β' τρίμηνο προς
α' τρίμηνο), το ΑΕΠ αυξήθηκε 1,2%.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, τα
στοιχεία για το β' τρίμηνο αντανακλούν την επίπτωση στο ΑΕΠ τής
σταδιακής άρσης των περιοριστικών
μέτρων που είχαν τεθεί για τον περιορισμό της πανδημίας.
Η άνοδος του ΑΕΠ κατά 7,7% σε ετήσια
βάση προήλθε από τις μεταβολές των
εξής μεγεθών:
-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 8,1% (η
κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθη-

κε 11% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης 0,8%).
- Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν κατά 8,7%.
- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 20,8%
(οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά
3,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 47,4%).
- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
παρουσίασαν αύξηση κατά 15,5% (οι
εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά
17,5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,3%).
Μεταξύ β' και α' τριμήνου εφέτος καταγράφηκαν οι εξής μεταβολές:
-Η συνολική τελική καταναλωτική
δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε
1,2% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης
αυξήθηκε 1,4%).
- Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθη-

καν κατά 1%).
- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,5%
(οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά
2,4%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,2%).

-Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
παρουσίασαν αύξηση κατά 5,8% (οι
εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά
5,6%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,6%).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με το βλέμμα στη ΔΕΘ: Τα βασικά σημεία της ομιλίας
του πρωθυπουργού το Σάββατο
Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο πρωθυπουργός, καθώς το Σάββατο είναι
προγραμματισμένη η ομιλία του στους
παραγωγικούς φορείς στο πλαίσιο της
86ης Διεθνούς Έκθεσης. Η ομιλία του
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη
θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 20.00.
Εκεί αναμένεται να κάνει απολογισμό
του κυβερνητικού έργου, να παρουσιάσει το σχεδιό του για το 2023 και το
πρόγραμμά του για την επόμενη 4ετία.
Aύριο θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης, ενώ στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού βρίσκεται η
συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ –
HELEXPO και η καθιερωμένη περιήγηση στα περίπτερα.
Από το βήμα της ΔΕΘ μέτρα άμεσης ανακούφισης, αλ λά και πιο

μόνιμα μέτρα.
Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι θα
συνεχιστεί η επιδότηση στα τιμολόγια
του ηλεκτρικού ρεύματος και θα είναι

οριζόντια, δηλαδή δεν θα εξαιρεθεί κανείς από την ενίσχυση.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσει ο πρωθυπουργός στο θέμα της στέγης των

νέων το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα
τα νέα ζευγάρια που ξεκινούν την κοινή ζωή τους.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται
να αναφερθεί στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί
μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αναμένεται να τονίσει την
ανάγκη ευρωπαικής απάντησης για
την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Στην 86η ΔΕΘ τιμώμενη χώρα ειναι τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μια πολυπληθής αντιπροσωπεία θα βρεθεί
στην Θεσσαλονίκη και αναμένεται να
κλειστούν συμφωνίες για επενδύσεις
στις οποίες ρίχνει ιδιαίτερο βάρος η
κυβέρνηση.
Πηγή: ertnews.gr
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Ν. Δένδιας: Δεν μας φοβίζει η τουρκική επιθετικότητα
«Η τουρκική επιθετικότητα είναι απαράδεκτη, απορρίπτεται αλλά δεν μας φοβίζει». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας στην Επιτροπή Εθνικής
Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής, χαρακτηρίζοντας
«πέραν του απαράδεκτου τις αναφορές Τούρκων αξιωματούχων σε κατοχή ελληνικών νησιών», ενώ διεμήνυσε στην 'Αγκυρα ότι η Ελλάδα, με κανένα τρόπο
δεν θα πέσει στη παγίδα των ρητορικών οξύνσεων
και δεν θα απαντήσει με ανάλογες αγοραίες απειλές
και εκφράσεις και στο τέλος να μετατρέψει ένα θέμα
αρχής διεθνούς δικαίου και διεθνούς νομιμότητας, σε
ανατολίτικο καυγά.
«Δεν πρόκειται να υποτιμήσω τα λεγόμενα, τις τελευταίες μέρες, από Τούρκους επισήμους. Είναι και πέραν
του απαραδέκτου η αναφορά σε κατοχή ελληνικών
νησιών. Είναι και πέραν του απαραδέκτου. Χρησιμοποίησα επί τούτου ενώπιον της Γαλλίδας υπουργού
Εξωτερικών προχθές την έκφραση "νταηλίκια", ακριβώς για να υπογραμμίσω το πόσο απαράδεκτα είναι

αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι και πρωτόγνωρα,
πρωτάκουστα και δεν αντέχουν σε καμία κριτική και
δεν αξίζουν και κάποια απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, με αφορμή
την συζήτηση της κύρωσης του πρωτοκόλλου για την
προσχώρηση Φινλανδίας και Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία του ΝΑΤΟ.
«Είναι προφανές ότι υπάρχει απόλυτη ομόνοια του
ελληνικού πολιτικού συστήματος, των κομμάτων του
ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Απειλές
αγοραίες για το πότε θα έρθει ο καθένας, δεν αγγίζουν
τον ελληνικό λαό. Όπως επίσης δεν πρόκειται με κανένα τρόπο να πέσουμε, νομίζω στη προφανή παγίδα
των ρητορικών οξύνσεων, να απαντήσουμε με ανάλογες αγοραίες απειλές και εκφράσεις και στο τέλος να
μετατρέψουμε ένα θέμα αρχής διεθνούς δικαίου, διεθνούς νομιμότητας, σε ανατολίτικο καυγά. Η Ελλάδα
δεν είναι τέτοια χώρα. Έχουμε καταφέρει, με τεράστιες
θυσίες να είμαστε τμήμα μιας ευρωπαϊκής πραγματι-

κότητας, μιας δημοκρατικής πραγματικότητας, ενός
χώρου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
εκεί ανήκουμε, έτσι διατυπώνουμε τις θέσεις μας και
δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μας τραβήξει στο
δικό του επίπεδο για τους δικούς του λόγους και για
τη δική του πολιτική τακτική. Από όπου και αν προέρχεται αυτός. Είτε γείτονας είτε άλλος», επεσήμανε ο κ.
Δένδιας και πρόσθεσε:
«Θα ήθελα να παρακαλέσω να υπογραμμιστεί, γιατί
πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν μια καθαρή θέση πάνω σε αυτό το θέμα
και ο εκπρόσωπος της ΕΕ, για λογαριασμών όλων μας
πήρε μια καθαρή θέση, όπως και η τσεχική προεδρία.
Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις υπήρξε οργίλη αντίδραση από πλευράς της Τουρκίας, ως το καλύτερο πιστοποιητικό της επαρκούς απάντησης».
Και ο κ. Δένδιας συνέχισε:
«Βεβαίως μπορούμε και μόνοι μας να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, είναι το καθήκον μας αυτό, αλίμο-

Ν. Δένδιας: Απορρίπτουμε τα νεο-οθωμανικά νταηλίκια
Αυστηρό και σαφές μήνυμα πως οι δηλώσεις και οι πράξεις της Τουρκίας είναι απαράδεκτες, ανήκουστες και
καταδικαστέες, αλλά και ότι «δεν πτοούμαστε ούτε φοβόμαστε» και «απορρίπτουμε τα νεο-οθωμανικά νταηλίκια», έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας
σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με τη Γαλλίδα
υπουργό Εξωτερικών Κατρίν Κολονά στην Αθήνα. Όπως
διαπίστωσε ο Νίκος Δένδιας, η Τουρκία προσπαθεί να
γυρίσει το ρολόι της ιστορίας πίσω, να αναβιώσει την
οθωμανική αυτοκρατορία και κατέστησε σαφές πως οι
δηλώσεις και οι πράξεις της τουρκικής πλευράς δεν είναι παραδεκτές. «Έχουμε αντιμετωπίσει στην πολύ μακρά ιστορία μας πολύ πιο σοβαρές απειλές. Και θέλω να
είμαι σαφής, απορρίπτουμε πλήρως τα νεο-οθωμανικά
νταηλίκια. Χρησιμοποιώ μια λέξη τουρκικής προέλευσης, για να γίνει απολύτως κατανοητή» επισήμανε.
Εξίσου, διαμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να παρασυρθεί από το παραλήρημα, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα,
μια σύγχρονη Δημοκρατία, προσηλωμένη στο Διεθνές
Δίκαιο, στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στις Διεθνείς
Συνθήκες, και είναι υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου, στη βάση πάντα του Διεθνούς Δικαίου.
Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αναμένει από τους εταίρους και συμμάχους τη στήριξη στα αυτονόητα.
Ειδικότερα, ευχαρίστησε τη Γαλλίδα ομόλογό του για
την ενημέρωση σχετικά με τις επαφές που είχε στην
Τουρκία και τόνισε πως συμμερίζεται απόλυτα τη θέση
που εξέφρασε στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών να μην
υπάρχει κλιμάκωση, ούτε ρητορική έξαρση.
«Σε καθημερινή βάση, Τούρκοι αξιωματούχοι προβαίνουν σε εξωφρενικές δηλώσεις εναντίον της Ελλάδας
και του ελληνικού λαού, εναντίον της κυβέρνησης. Εμφανίζονται χάρτες που δείχνουν ελληνικά νησιά σαν
τουρκικά. Δηλώνεται από την τουρκική πλευρά ότι τα
νησιά αυτά βρίσκονται "υπό ελληνική κατοχή". Δηλώνεται, επανειλημμένα, και πιο πρόσφατα σήμερα κατά
τη διάρκεια της παραμονής σου εκεί, ότι "μπορούν να
έρθουν ξαφνικά μέσα στη νύχτα". Δηλαδή να εισβάλουν στα νησιά. Θυμίζω ότι απέναντι από τα νησιά του
Αιγαίου υπάρχει ο μεγαλύτερος αποβατικός στόλος της
Ευρώπης και μια πλήρης στρατιά. Χθες, μόλις, ελέχθη
ότι "η Ελλάδα δεν είναι ισότιμη της Τουρκίας και δεν
μπορεί να είναι συνομιλητής της". Η Τουρκία απειλεί
με πόλεμο την Ελλάδα (casus belli), εάν εφαρμόσει τα
δικαιώματα της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο
και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Παραβιάζει σε καθημερινή βάση την εθνική μας κυριαρχία. Φέτος έχουν

γίνει πάνω από 6.100 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου, 157 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος
και 1.000 παραβιάσεις των χωρικών μας υδάτων» ανέφερε ειδικότερα ο υπουργός Εξωτερικών.
Απευθυνόμενος στη Γαλλίδα ομόλογό του, είπε πως
δεν νομίζει ότι ούσα μια έμπειρη διπλωμάτης θα έχει
ξανασυναντήσει ανάλογο αριθμό παραβιάσεων σε όλο
τον πλανήτη. Επίσης, σημείωσε ότι η Τουρκία κατέχει
έδαφος ευρωπαϊκής χώρας, της Κύπρου, δεν εφαρμόζει
τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε
πως η ελληνική πλευρά θεωρεί πως η ΕΕ έχει πάρει μια
σαφή στάση και ότι η ΕΕ προσλαμβάνει απολύτως το
διακύβευμα και αντιλαμβάνεται απολύτως ότι η ελληνική πλευρά κάνει ό,τι μπορεί μέσα στο πλαίσιο του
Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και ότι δεν μπορεί να κανείς να λειτουργεί μόνος.
«Όταν έχεις έναν γείτονα ο οποίος δεν προσλαμβάνει
το ίδιο πλαίσιο ως τον απαραίτητο όρο για να επιλυθούν οι διαφορές, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότερα» πρόσεθεσε. Αναφερθείς στις ανακοινώσεις
του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ και επικεφαλής της
ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ όσο και της
τσεχικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, είπε πως
είναι ευθείες και σχολιάζουν κατά απολύτως αρνητικό
τρόπο τις απαράδεκτες και εξωφρενικές τουρκικές τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών και γενικότερα τη
στάση της Τουρκίας, ενώ αναφερόμενος στις τουρκικές
ανταπαντήσεις, τις χαρακτήρισε απαράδεκτες.
Ερωτηθείς για τη σημερινές δηλώσεις του Προέδρου
Ερντογάν από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η τουρκική πλευρά προβαίνει
τις τελευταίες ημέρες σε όλο και εξωφρενικότερες και
πλέον απαράδεκτες δηλώσεις. Το ίδιο το γεγονός της
αναφοράς σε κατοχή στα ελληνικά νησιά είναι δηλωτικό του επιπέδου των τουρκικών ανακοινώσεων, υπογράμμισε και επανέλαβε πως η Ελλάδα πάντοτε ενεργεί
επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς
Δικαίου της Θάλασσας και συμβούλευσε τον «οποιοδήποτε ονειρεύεται επιθέσεις και κατακτήσεις, να σκεφτεί
τρεις ή τέσσερις φορές. Είμαστε επαρκείς για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας, την εδαφική ανεξαρτησία
και την ακεραιότητά μας. Και είμαστε απολύτως πεπεισμένοι για τις συμμαχίες μας και για τη στάση των εταίρων μας. Η ΕΕ απέδειξε ήδη στην περίπτωση της Ουκρανίας ότι οι απειλές και οι εισβολές πέραν του Διεθνούς
Δικαίου δημιουργούν μια ενότητα πρωτόγνωρη και μια
ευθύτατη απάντηση».

«Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν τη στενότερη σχέση
που είχαν ποτέ»
Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών
εξέτασαν όλο το φάσμα των διμερών, των ευρωπαϊκών
και των κοινών περιφερειακών προκλήσεων, με τον
Νίκο Δένδια να επισημαίνει ότι η συχνότητα των επαφών τους υποδηλώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα των
διμερών σχέσεων και ανέδειξε τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που υπεγράφη πριν περίπου από ένα χρόνο.
Εστιάζοντας έτι περαιτέρω στις διμερείς σχέσεις,
υπογράμμισε ότι οι εδράζονται σε κοινές αρχές και
αξίες και έχουν ένα στέρεο θεμέλιο, το Διεθνές και
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. «Και οι δύο χώρες, η Γαλλία
και η Ελλάδα είναι προσηλωμένες στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στηρίζουν
έμπρακτα τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τη συμπερίληψη χωρών, που ασπάζονται τις ίδιες
αρχές και τις ίδιες αξίες» συμπλήρωσε.
Ειδικότερα, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τα Δυτικά Βαλκάνια με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή
ενσωμάτωση αποτελεί μονόδρομο για την εμπέδωση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας στην περιοχή και ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να
στηρίζει ενεργά αυτή τη διαδικασία.
Επίσης, συζήτησαν για την κατάσταση στην Ουκρανία,
για τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής, για τη γεωστρατηγική διάσταση, για την ενεργειακή ασφάλεια και
για την ανθρωπιστική διάσταση, η οποία, όπως είπε ο
Νίκος Δένδιας, αποτελεί για την Ελλάδα κύριο μέλημά,
δεδομένου ότι υπάρχει μια πολυάριθμη ελληνική κοινότητα στις Βόρειες ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Σε
αυτό το πλαίσιο, συζήτησαν για τον πυρηνικό σταθμό
της Ζαπορίζια και για τη στήριξη στο Διεθνή Οργανισμό
Ατομικής Ενέργειας, με τον υπουργό Εξωτερικών της
Ελλάδας να τονίζει ότι αυτό είναι σημαντικό, απολύτως
σημαντικό για όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο.
Εν συνεχεία, συζήτησαν για τη Λιβύη υπό το φως της
απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο μάλιστα συνεδριάζει υπό τη Γαλλική Προεδρία για τον
ορισμό του νέου Σενεγαλέζου Ειδικού Εκπροσώπου του
Γενικού Γραμματέα. Στο σημείο αυτό, ο Νίκος Δένδιας
εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του κυρίου Bathily.«Έχουμε τονίσει ότι η αστάθεια
στη Λιβύη επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη και το Σαχέλ,
με τις δυνάμεις μας προσπαθούμε το καλύτερο για την
Ευρώπη και για τον κόσμο στην περιοχή αυτή» υπο-

Επιστολές Δένδια σε ΟΗΕ και ΝΑΤΟ για τις
πρωτοφανείς δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων
Επιστολές σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και
τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ θα αποστείλει άμεσα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στον απόηχο των πρωτοφανών δηλώσεων εκπορευομένων από Τούρκους αξιωματούχους
τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
Στις εν λόγω επιστολές θα παρατίθενται αυτούσιες οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων.
Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι το κείμενο των δηλώσεων
αυτών είναι τόσο εξωφρενικό που παρέλκει οποιοσδήπο-

τε σχολιασμός, σχολίαζαν οι ίδιες πηγές.
Ο κ. Δένδιας έχει ήδη προχωρήσει στην άμεση ενημέρωση
των Ευρωπαίων εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ και
των ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο.
Ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε επίσης τον Τσέχο
ομόλογό του Γιαν Λιπάφσκι (Jan Lipavský) για την άμεση
αντίδραση της Τσεχικής προεδρίας του Συμβουλίου της
ΕΕ, η οποία χαρακτήρισε "απαράδεκτες" και "καθόλου επιβοηθητικές" τις πρόσφατες τουρκικές δηλώσεις. Π.Στάνο:

Οι εχθρικές δηλώσεις της Τουρκίας κατά της Ελλάδας και
του ελληνικού λαού εγείρουν σοβαρές ανησυχίες. ΕΕ:
«Πηγή μεγάλης ανησυχίας», οι πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν κατά της Ελλάδας - Η κυριαρχία και η ακεραιότητα
ενός κράτους-μέλους της ΕΕ πρέπει να γίνονται σεβαστές
«Πηγή μεγάλης ανησυχίας», χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά της Ελλάδας, καλώντας την Τουρκία
να απέχει από επιθετική ρητορική και να σέβεται την
κυριαρχία και την ακεραιότητα των κρατών-μελών της

νο. Καμία σοβαρή χώρα στον κόσμο δεν αναθέτει την
υπεράσπισή της σε άλλες δυνάμεις. Αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν έχουμε φίλους, δεν έχουμε συμμάχους, δεν έχουμε στήριξη. Θυμίζω ότι και η Γερμανίδα
υπουργός Εξωτερικών και η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών ήταν στην Αθήνα και στην 'Αγκυρα και είπα και
εδώ και εκεί αυτά που έπρεπε να πω».
«Η τουρκική επιθετικότητα είναι απαράδεκτη, απορρίπτεται αλλά δεν μας φοβίζει», κατέληξε ο υπουργός
Εξωτερικών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
γράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών και ευχαρίστησε τη
Γαλλίδα ομόλογό του για την ενημέρωση για το Σαχέλ.
«Μια περιοχή στην οποία η Γαλλία έχει και θα έχει ηγετικό ρόλο και μια τεράστια εμπειρία» επισήμανε.
Εξάλλου, δεν παρέλειψαν να εξετάσουν και γενικότερα τις εξελίξεις στην Αφρικανική Ήπειρο, η οποία
αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη, για τη
Γαλλία, αλλά και για την Ελλάδα, υπογράμμισε ο
Νίκος Δένδιας. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Νίκος Δένδιας
ενημέρωσε την υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας
ότι σε λίγες μέρες θα επισκεφτεί το Τσαντ.
Ειδική αναφορά έκανε στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας για την προστασία του περιβάλλοντος. «Εξέχουσα
θέση στις προσπάθειές μας κατέχει η διοργάνωση της
διάσκεψης “ OUR OCEAN” το 2024. Αποσκοπεί στην
προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Είναι ένα τμήμα της προσπάθειας που
κάνουμε μαζί με την πράσινη μετάβαση στην οικονομία
μας και αφορά τη Μεσόγειο στην οποία μετέχουμε μαζί
με τη Γαλλία στο MED9. Νομίζω ότι η Γαλλία μπορεί να
έχει τεράστια επίσης επιρροή στην προσπάθεια μας να
ευαισθητοποιήσουμε τις κοινωνίες μας για την προστασία του Μεσογειακού περιβάλλοντος» εξήγησε.
Ο Ν. Δένδιας δώρισε στην Κατρίν Κολονά αντίγραφο της επιστολής του τότε υπουργού Εξωτερικών
της Γαλλίας de La Ferronays στον Ιωάννη Καποδίστρια, ορίζοντας τον πρώτο Γάλλο Πρόξενο στο
νέο ελληνικό κράτος
Μετά την κατ' ιδίαν συνάντησή τους και πριν από τις
διευρυμένες συζητήσεις μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, ο Νίκος Δένδιας δώρισε συμβολικά στη Γαλλίδα
ομόλογό του αντίγραφο της επιστολής του τότε Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Auguste de la Feronnays
προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια
(25/4/1828), για την τοποθέτηση του πρώτου Γάλλου
προξένου στην Ελλάδα. «Όπως είναι γνωστό η Γαλλία
έχει παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στην ελληνική ιστορία. Ήταν μία από τις χώρες που βοήθησε στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Όλα τα παιδιά στο σχολείο
μαθαίνουν για τον Ναύαρχο de Rigny και μαθαίνουν για
τον Στρατάρχη Maison. Αλλά βεβαίως, η σχέση μας εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια σε μία διαχρονική φιλία βασισμένη στις ίδιες ευρωπαϊκές αρχές και αξίες» σημείωσε
σε σύντομη αναφορά του ο Νίκος Δένδιας.
Περαιτέρω, υπογράμμισε πως η Ελλάδα και η Γαλλία
έχουν τη στενότερη σχέση που είχαν ποτέ, βασισμένη
στη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας που έχουν
υπογράψει εδώ και λίγους μήνες. «Απόδειξη αυτής της
πολύ στενής σχέσης, είναι η δεύτερη συνάντησή μας
μέσα σε ένα πολύ βραχύ χρονικό διάστημα», παρατήρησε. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΕΕ. Κληθείς να σχολιάσει στη σημερινή ενημέρωση της
Επιτροπής προς τον Τύπο, τις πρόσφατες απειλητικές
δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά της Ελλάδας, ο
εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο απάντησε τα εξής:
«Οι δηλώσεις αυτές είναι πηγή μεγάλης ανησυχίας. Αναμένουμε από την Τουρκία να απέχει από κλιμακούμενη ρητορική και να δεσμευτεί σε σχέσεις καλής γειτονίας και όχι
το αντίθετο. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με την Ελλάδα,
τα όποια ανοιχτά ζητήματα αναμένουμε να αντιμετωπίζονται με ειρηνικό τρόπο, μέσω του διαλόγου καλή τη πίστει,
με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και σύμφωνα με την αρχή
των σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της ΕΕ και η κυριαρχία και η ακεραιότητα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ πρέπει να γίνονται σεβαστές».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Το πρώτο διάγγελμα του βασιλιά Καρόλου στους Βρετανούς –
«Θα προσπαθήσω να σας υπηρετήσω με αφοσίωση, σεβασμό και αγάπη»

Το πρώτο διάγγελμα στους Βρετανούς
πραγματοποίησε την Παρασκευή ο νέος
βασιλιάς Κάρολος. Μεταξύ άλλων τόνισε
ότι η βασίλισσα Ελισάβετ έκανε θυσίες
για το καθήκον. Aπέτισε φόρο τιμής στην

«αγαπημένη του μαμά», είπε ότι νιώθει
βαθιά θλίψη για τον θάνατο της κι ότι
ορκίζεται να συνεχίσει τη δια βίου υπηρεσία της ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο
για τη συμμετοχή του στο πένθος για

την εκλιπούσα. Θα προσπαθήσω να σας
υπηρετήσω με αφοσίωση, σεβασμό και
αγάπη, υπογράμμισε.
«Η αγαπημένη μου μητέρα αποτελούσε έμπνευση και παράδειγμα για εμένα και όλη την οικογένειά μου και της
οφείλουμε το μεγαλύτερο χρέος που
θα μπορούσε να οφείλει μια οποιαδήποτε οικογένεια στη μητέρα για την
αγάπη, τη στοργή, την καθοδήγηση,
την κατανόηση και το παράδειγμά της,
Η βασίλισσα Ελισάβετ έζησε μια καλή
ζωή, εκπλήρωσε το πεπρωμένο της και
τη θρηνούμε βαθιά. Αυτή η υπόσχεση
της υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής θέλω να δώσω και εγώ σε εσάς σήμερα».
«Όπως έκανε η βασίλισσα με ακλόνητη
αφοσίωση, δεσμεύομαι κι εγώ να τηρώ
τις συνταγματικές αρχές», διαβεβαίωσε
και υποσχέθηκε: «Όποια κι αν είναι η
καταγωγή ή οι πεποιθήσεις σας, θα προσπαθήσω να σας υπηρετήσω με πίστη,
σεβασμό και αγάπη».
Ολόκληρο το διάγγελμα στο βίντεο που
ακολουθεί:

Ανακοίνωσε επισήμως ότι ο μεγαλύτερος
γιος του, Ουίλιαμ, θα είναι πρίγκιπας της
Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου. Εξέφρασε την αγάπη του στον πρίγκιπα Χάρι
και τη Μέγκαν και τους ευχήθηκε να είναι
καλά καθώς χτίζουν τη ζωή τους στο εξωτερικό.
Ευχαρίστησε τη μητέρα του για την αγάπη και την αφοσίωση που έδειξε στην
οικογένειά της αλλά και στην οικογένεια
των Εθνών και κατέληξε λέγοντας ελπίζω
άγγελοι να σε συνοδέψουν στην τελευταία σου κατοικία.
«Στην αγαπημένη μου μαμά… όπως
ξεκινάς το τελευταίο σου μακρύ ταξίδι για να συναντήσεις τον αγαπημένο
μου εκλιπόντα μπαμπά θέλω να σου
πω αυτό: ευχαριστώ, ευχαριστώ για
την αγάπη σου και την αφοσίωσή σου
στην οικογένειά μας, αλλά και στην οικογένεια των Εθνών που υποστήριξες
όλα αυτά τα χρόνια κι ελπίζω άγγελοι
να σε συνοδέψουν στην τελευταία σου
κατοικία».
Πηγή: ΕΡΤ

Ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε στο Μπάκιγχαμ υπό τις επευφημίες
του πλήθους
Ο νέος μονάρχης της Βρετανίας, Κάρολος Γ',
σταμάτησε και βγήκε από το αυτοκίνητό του,
κατά την άφιξή του στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, για να χαιρετίσει το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να θρηνήσει την απώλεια της
βασίλισσας Ελισάβετ.
Ο Κάρολος, επιστρέφοντας από το Μπαλμόραλ
της Σκωτίας μαζί με τη σύζυγό του Καμίλα, κατέβηκε από το αυτοκίνητο υπό τις επευφημίες του
πλήθους που άρχισε να τραγουδάει τον ύμνο «Ο
Θεός σώζει τον βασιλιά». Ένας από τους παρευρισκόμενους φώναξε μάλιστα «Σ’ αγαπάμε, Κάρολε». Στη συνέχεια προχώρησε προς τις πύλες
και είδε τα αμέτρητα μπουκέτα που είχαν αφήσει
στα κάγκελα των Ανακτόρων Λονδρέζοι και τουρίστες.
Θα ανακηρυχθεί βασιλιάς επισήμως το Σάββατο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η στέψη του Βρετανού βασιλιά - Μια μοναδική και μεγαλοπρεπής τελετή

Η στέψη του Βρετανού μονάρχη είναι μια μεγαλοπρεπής τελετή, μοναδική στην Ευρώπη, της οποίας οι κανόνες χρονολογούνται πολλούς αιώνες πριν. Η στέψη
της Ελισάβετ Β’ το 1953 χρειάστηκε πάνω από ένα χρόνο προετοιμασίας.
- Περίοδος πένθουςΗ στέψη του μονάρχη δεν λαμβάνει χώρα αμέσως μετά
τον θάνατο του προκατόχου του θρόνου, προκειμένου
να τηρηθεί μια περίοδος πένθους και να δοθεί η ευκαιρία να διοργανωθεί η τελετή.
Η Ελισάβετ Β’, που έγινε βασίλισσα στις 6 Φεβρουαρίου του 1952, την ημέρα που πέθανε ο πατέρας της,
στέφθηκε στις 2 Ιουνίου του 1953, δηλαδή 15 μήνες αρ-

γότερα μπροστά σε πάνω από 8.000 προσκεκλημένους
στο Αββαείο του Ουέστμινστερ.
Ο νέος βασιλιάς, ο 73χρονος Κάρολος, αναμένεται
να προτιμήσει «μια πιο γρήγορη και πιο μικρή στέψη», σύμφωνα με τον Μπομπ Μόρις, ειδικό σε θέματα που αφορούν τη βρετανική μοναρχία.
- Τελετή στέψηςΗ τελετή γίνεται στο Αββαείο του Ουέστμινστερ. Χοροστατεί ο αρχιεπίσκοπος του Καντέμπουρι, κορυφαίος
θρησκευτικός αξιωματούχος της Αγγλικανικής Εκκλησίας και δεύτερος στην ιεραρχία της μετά το Βρετανό
μονάρχη.
Ο αρχιεπίσκοπος του Καντέμπουρι παρουσιάζει αρχικά τον νέο μονάρχη στους παρευρισκόμενους, που τον
επιδοκιμάζουν διά βοής.
Στη συνέχεια, ο μονάρχης δίνει τον όρκο της στέψης
(Coronation Oath Act), που γράφτηκε το 1688: δεσμεύεται να κυβερνήσει τον λαό του με βάση τους νόμους του
Κοινοβουλίου, να εφαρμόσει τον νόμο και τη δικαιοσύνη «με ευσπλαχνία» και να «κάνει ό,τι είναι δυνατόν»
για να προστατεύσει την Αγγλικανική Εκκλησία και τον
προτεσταντισμό.
Στη συνέχεια ακολουθεί το τελετουργικό του χρίσματος με καθαγιασμένο λάδι και ο αρχιεπίσκοπος

του Καντέρμπουρι ευλογεί τον μονάρχη στον θρόνο του βασιλιά Εδουάρδου, που κατασκευάστηκε
το 1300 και χρησιμοποιείται σε κάθε στέψη από το
1626.
Ο μονάρχης στη συνέχεια λαμβάνει τα βασιλικά σύμβολα, ένα σκήπτρο και μετά το στέμμα που θα τοποθετήσει στο κεφάλι του νέου βασιλιά ο αρχιεπίσκοπος
του Καντέρμπουρι. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας
υποβάλλουν τα σέβη τους και μεταλαμβάνουν της Θείας Κοινωνίας.
-Στέψη της συζύγουΕκτός κι αν υπάρξει διαφορετική απόφαση, εάν ο νέος
μονάρχης είναι άνδρας, η σύζυγός του ανακηρύσσεται
βασίλισσα και στέφεται σε μια αντίστοιχη, αλλά πιο
απλή τελετή. Στην περίπτωση του Καρόλου, η σύζυγος
του Καμίλα δεν μπορεί να γίνει βασίλισσα, αλλά μόνο
«βασιλική σύζυγος», καθώς δεν είναι η πρώτη σύζυγος
του βασιλιά. Στην περίπτωση που στον θρόνο ανεβαίνει γυναίκα, ο σύζυγός της δεν γίνεται βασιλιάς και δεν
λαμβάνει το ιερό χρίσμα.
-Τα κοσμήματα του βρετανικού στέμματοςΤο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μοναδική μοναρχία στην
Ευρώπη που συνεχίζει να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα
σύμβολα στις τελετές στέψης.

Το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου, που κατασκευάστηκε
το 1661 για τη στέψη του Καρόλου Β’, είναι η κορώνα
που παραδοσιακά χρησιμοποιείται στην τελετή. Κατασκευασμένο από χρυσό και ασήμι, με ρουμπίνια και
ζαφείρια, ζυγίζει πάνω από δύο κιλά.
Το αυτοκρατορικό στέμμα τοποθετείται στο τέλος της
τελετής και για τη βασιλική πομπή. Αποτελούμενο από
2.868 διαμάντια, κατασκευάστηκε το 1937 για τη στέψη
του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’. Το φορά επίσης ο μονάρχης
κατά την ετήσια συνεδρίαση για την έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου.
-ΠροσκεκλημένοιΤο 1953, στη στέψη της Ελισάβετ Β’ παρευρέθησαν
8.251 προσκεκλημένοι, εκπροσωπώντας 181 χώρες και
εδάφη.
Μετά την τελετή, μια μεγάλη πομπή πραγματοποιήθηκε στους δρόμους του Λονδίνου. Παρόλο που το Αββαείο του Ουέστμινστερ και το παλάτι του Μπάκιγχαμ
απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από ενάμιση χιλιόμετρο, η διαδρομή της πομπής έφθασε τα 7,2 χιλιόμετρα
το 1953 προκειμένου να την παρακολουθήσουν όσο το
δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Οι Βρετανοί θρηνούν για την βασίλισσά τους

Οι Βρετανοί θρηνούν. Θρηνούν την βασίλισσά τους, την μακροβιότερη βασίλισσα στην
παγκόσμια ιστορία που πέθανε σε ηλικία 96
χρονών. Για πολλούς ήταν η ενσάρκωση της
Βρετανίας.
Ήταν η μακροβιότερη βασίλισσα στη βρετανική ιστορία, στην υπηρεσία του λαού.
Έτσι το έβλεπε και η ίδια η Ελισάβετ. Ήδη ως
πριγκίπισσα, στα 21α γενέθλιά της το 1947,
απευθύνθηκε στους μελλοντικούς της υπηκόους σε όλη την Κοινοπολιτεία. «Δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι σε όλη μου τη ζωή,
μεγάλη ή σύντομη, θα υπηρετώ εσάς και τη
μεγάλη Αυτοκρατορική οικογένεια, στην
οποία ανήκουμε όλοι». Η Ελισάβετ ηχογράφησε τη σύντομη ομιλία για το ραδιόφωνο
κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Κέιπ
Τάουν. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της
χρησιμοποίησε τα μέσα ενημέρωσης και τη
σύγχρονη επικοινωνία, Η στέψη της το 1953
ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.
Ένα παγκόσμιο γεγονός.
Μεγάλη κρίση με το θάνατο της ΝταϊάναςΠοτέ άλλοτε δεν είχε τηρηθεί τόσο σχολαστικά
μια τόσο ασυνήθιστη υπόσχεση. Σε περιόδους με συνεχείς μεταβολές στα ήθη και στην
πολιτική, η Αυτού Μεγαλειότης παρέμεινε

σταθερή, ήταν βράχος για το έθνος και μερικές φορές για ολόκληρο τον κόσμο. Η «Βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας, άλλων Βασιλείων, Επικεφαλής της
Κοινοπολιτείας και Υπερασπιστής της Πίστεως», όπως είναι το πλήρης τίλτος της, ήταν
δημοφιλής σε πολλά μέρη του κόσμου, ειδικά στη Γερμανία. “Ένα είδος υποκατάστατου
μονάρχη”, είπε στη DW η Γερμανίδα ερευνήτρια βασιλικών οίκων Μόνικα Βίνφορτ. “Στην
πραγματικότητα, αυτοί οι ευγενείς κάνουν
πολύ συνηθισμένα πράγματα. Παντρεύονται,
κάνουν παιδιά και πεθαίνουν. Αλλά το κάνουν
με ένα αντιπροσωπευτικό τρόπο”. Κάποτε ο
πρίγκιπας Κάρολος, ο μεγαλύτερος γιος της
βασίλισσας, περιέγραψετην οικογένειά του
ως «σαπουνόπερα». Σε όλα αυτά τα χρόνια η
βασίλισσα έχει υπομείνει κάθε δράμα, διαζύγιο, σκάνδαλο. Μόνο το 1997 οι Βρετανοί βρήκαν πολύ κρύο το ότι θρήνησε δημόσια την
απώλεια της Νταϊάνας μετά από πολύ δισταγμό. Και μίλησε στην τηλεοπτική κάμερα μετά
από δημόσια κριτική στο παλάτι του Μπάνκινχαμ. Μίλησε ως βασίλισσα και γιαγιά φορώντας κατάμαυρο ταγέρ και μαργαριταρένιο
κολιέ. Ο κόσμος συμφιλιώθηκε.
Η βασίλισσα ήταν παρούσα σε χιλιάδες συ-

νατήσεις, είχε κάνει εκατοντάδες ταξίδια στο
εξωτερικό και πάντα χαμογελούσε, χωρίς να
κάνει ποτέ πολιτικές δηλώσεις. "Πάντα όμως
ήξερε τι συνέβαινε", έλεγε η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ.
“Έχει άριστη γνώση των εξελίξεων και τεράστιο πλούτο από εμπειρίες. Οι συμβουλές
και οι συστάσεις της είναι πάντα πολύ ακριβείς. Ως πρωθυπουργός, έχω ωφεληθεί πάρα
πολύ και από τα δύο”. Η βασίλισσα Ελισάβετ
έχει δει 15 διαφορετικούς αρχηγούς κυβερνήσεων να κατοικούν στην Νταουνιγκ Στριτ
κατά τη διάρκεια της βασιλείας της, από τον
Ουίνστον Τσόρτσιλ μέχρι τη Λιζ Τρας. Η υποδοχή στο ανάκτορο Μπαλμόραλ της Σκοτίας
της νέας πρωθυπουργού στις 6 Σεπτεμβρίου
2022 ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνιση
της αποδυναμωμένης βασίλισσας. Με φρέσκια περμανάντ, με φούστα με σκωτσέζικο
μοτίβο και γκρι ζακέτα, ακουμπισμένη σε
μπαστούνι. Η μονάρχης ήταν χαμογελαστή
και φωτογραφήθηκε για τελευταία φορά. Τις
τελευτείες ημέρες είχε αποσυρθεί στη Σκοτία
και σύμφωνα με τους γνώστες των εσωτερικών του παλατιού ήθελε επίσης να πεθάνει
εδώ. Το σχετικά ρουστίκ Μπαλμόραλ στη
μέση της άγριας σκωτσέζικης φύσης ,όπου
έκανε μακρείς περιπάτους, πεζοπορίες και
βόλτες με άλογα, ήταν το αγαπημένο μέρος
της Ελισάβετ μέχρι το τέλος.
“Μεγαλειοτάτη και μητέρα”Κάθε εβδομάδα,
η βασίλισσα δεχόταν τους πρωθυπουργούς
για εμπιστευτικές συνομιλίες. Αλλά στο
παλάτι δεν ήταν καλεσμένοι μόνο πρωθυπουργοί, αλλά και δικαστές, συνδικαλιστές,
επιχειρηματίες και απλός κόσμος. „Για μένα
ακρόαση σημαίνει ότι μπορώ να συναντήσω
ανθρώπους χωρίς να με ακούει κανείς άλλος.
Μπορεί να αποκομίσει κανείς μια μεγάλη
εικόνα του τι πραγματικά συμβαίνει στην
κυβέρνηση ή στη δημόσια διοίκηση. Πολλοί
από αυτούς είναι κανονικοί άνθρωποι, αλλά
μπορώ να συναντήσω οποιονδήποτε θέλω
να συναντήσω”. Με αυτά τα λόγια περιέγραψε η βασίλισσα στο BBC σε συνέντευξή της
τον τρόπο εργασίας της. Τα τελευταία χρόνια
η βασίλισσα δέχθηκε πολλά χτυπήματα. Ο

εγγονός της Πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός
του Μέγκαν διαχώρισαν τη θέση τους από
την βασιλική οικογένεια και από τότε διαφημίζονται ως παρεξηγημένα βασιλικά παιδιά.
Τον Μάρτιο του 2021 η Μέγκαν, κόρη μιας
μαύρης μητέρας και ενός λευκού πατέρα,
κατηγόρησε την οικογένεια Ουίνδσορ για
ρατσισμό σε τηλεοπτική συνέντευξη που
προκάλεσε παγκόσμια προσοχή. Πιο σοβαρή
όμως είναι η περίπτωση του πρίγκιπα Άντριου. Ο δεύτερος μεγαλύτερος γιος της Βασίλισσας μυνήθηκε σε δικαστήριο της Νέας
Υόρκης σε σχέση με σκάνδαλο σεξουαλικής
κακοποίησης που αφορούσε στον πολυεκατομμυριούχο των ΗΠΑ Τζέφρι Έπσταϊν. Ο
μηνύτρια κατηγόρησε τον Άντριου ότι πριν
από πάνω από 20 χρόνια την κακοποίησε
επανειλημμένα σεξουαλικά όντας ανήλικη.
Ο Άντριου το αρνήθηκε αυτό αλλά ήρθαν σε
εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Πάνω από όλα όμως ο πρίγκιπας Φίλιππος,
με τον οποίο η Ελισάβετ ήταν παντρεμένη
για περισσότερα από 73 χρόνια, πέθανε τον
Απρίλιο του 2021, σχεδόν εκατό ετών. «Είναι
πολύ απλά το στήριγμά μου και η δύναμή μου
όλα αυτά τα χρόνια», είπε κάποτε για εκείνον. Αλλά λίγο μετά την κηδεία η βασίλισσα
ανέλαβε και πάλι τα καθήκοντά της ως αρχηγός κράτους, αλλά τελευταία αναγκάστηκε
να ακυρώσει επανειλημμένα συντήσεις της
για λόγους υγείας. Ο μεγαλύτερος γιος της,
πρίγκιπας Κάρολος, γεννημένος το 1948,
περίμενε καιρό να τη διαδεχθεί. Δεν της κρατούσε κακία, αλλά την αποκάλεσε σχεδόν με
στοργή «Μεγαλειότατε και μαμά» στην τελετη για το 60ο ιωβηλαίο του θρόνου. Ο Κάρολος προσπάθησε να είναι χαλαρός, κάτι που
δεν άρεσε στη μητέρα του. «Μεγαλειοτάτη,
μου είπαν ότι εκατομμύρια άνθρωποι ονειρεύονται να πιουν τσάι μαζί σας μια μέρα»,
είπε. Η βασίλισσα δεν άλλαξε έκφραση στο
πρόσωπό της, αν και το κοινό γέλασε εγκάρδια. Και μόνο όταν ο Κάρολος την επευφήμησε τρεις φορές και ο κόσμος τραγούδησε τον
ύμνο της, η Μητέρα του Έθνους ικανοποιήθηκε: «Ο Θεός σώζει τη βασίλισσα».
Μπερντ Ρίγκερτ
Επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου
Πηγή: Deutsche Welle

Η αιώνια Βασίλισσα

Πρωτοσέλιδα, σχόλια, μακροσκελή ιστορικά
αφιερώματα στον Τύπο, ντοκιμαντέρ και εκτενείς εκπομπές σε γερμανική τηλεόραση, έντυπα
και διαδίκτυο. Από χθες αργά το απόγευμα η είδηση του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ έχει
προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση: εννέα και
πλέον γεμάτες δεκαετίες ζωής, επτά δεκαετίες
βασιλείας της.
«Η αιώνια Βασίλισσα» επιγράφει το μακροσκελές
αφιέρωμά της η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung
του Μονάχου και εξηγεί γιατί θα είναι δύσκολη η
διαδοχή της από τον γιό της, Κάρολο: «Δεν ήταν
μόνο αρχηγός κράτους της Μεγάλης Βρετανίας
και των υπόλοιπων 15 χωρών της Κοινοπολιτείας συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, της
Νέας Ζηλανδίας και του Καναδά. Ήταν πολύ περισσότερο το προσωπικό της χάρισμα, ο ρόλος
της ως καθοριστικός πολιτικός παράγοντας και
ως ενσάρκωση του θεσμού της μοναρχίας. Η ιστορία ζωής της Ελισάβετ ήταν συνυφασμένη με τη
μεταπολεμική ιστορία της Βρετανίας, ήταν η θεσμική μνήμη της χώρας. Όλα αυτά δείχνουν πόσο
δύσκολο θα είναι για τον Κάρολο να διαδεχθεί την
μοναδική μητέρα του».
Μια συνολική αποτίμηση της συμβολής της
Ελισάβετ στη βρετανική ιστορία διαβάζουμε
στο πρωτοσέλιδο της Frankfurter Allgemeine
Zeitung, η οποία σημειώνει: «Αν και η Ελισάβετ
διόρισε συνολικά 15 πρωθυπουργούς, μεταξύ
αυτών ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, και μολονότι είχε
εβδομαδιαίες ακροάσεις με τους πρωθυπουργούς, επέβαλε στον εαυτό της αυστηρή πολιτική

ουδετερότητα καθόλη της τη ζωή. Ωστόσο με τις
κινήσεις της αλλά καιτα ταξίδια της, συνέβαλε
πολύ στη σύσφιξη των σχέσεων της Μεγάλης
Βρετανίας με άλλες χώρες, ιδιαίτερα τις πρώην
αποικίες της Κοινοπολιτείας και τη γειτονική Ιρλανδία. Αν και η οικογένειά της συγκλονίστηκε
από σκάνδαλα, η Ελισάβετ θεωρήθηκε από τους
περισσότερους ανθρώπους στη Βρετανία και
στον κόσμο ως παράδειγμα καθήκοντος, αξιοπρέπειας και ευπρέπειας».
Στωική προσήλωση στα θεσμικά καθήκοντα
«Η μοναρχία στη Μεγάλη Βρετανία επιβίωσε
χάρη στην στωική εκπλήρωση των καθηκόντων
της. Ήταν αξιόπιστη. Πρωθυπουργοί ήρθαν κι
έφυγαν (…) Η Ελισάβετ παρέμενε εκεί. Διάβαζε
τις κυβερνητικές προγραμματικές δηλώσεις.
Αποδέχτηκε παραιτήσεις. Απένειμε τίτλους ευγενείας σε πλούσιους και διάσημους. Παρηγόρησε φτωχούς και άσημους. Οι περισσότεροι
Βρετανοί που ζουν σήμερα δεν έχουν γνωρίσει
άλλο μονάρχη» παρατηρεί η εφημερίδα Welt.
H Bild από την πλευρά της παρατηρεί: «Ο κόσμος μας γίνεται όλο και λιγότερο ασφαλής,
οι ζωές μας αλλάζουν. Η Βασίλισσα έμενε ίδια.
Μια άγκυρα μέσα στην καταιγίδα. Με χιούμορ,
ευγενική, ευφυής, αξιοπρεπής, υπάκουη. Γεμάτη αγάπη -και σκυλάκια κόργκι στο πλευρό της.
Ήξερε μόνο τι θα πει σκληρότητα απέναντι στον
εαυτό της. Μια γυναίκα που αγαπήθηκε για τη
συμπαθητική της φύση και συγχρόνως τιμήθηκε
με σεβασμό. Προσέφερε ασφάλεια. Ήταν πάντα

εκεί. Δεν είμαστε έτοιμοι για ένα κόσμο χωρίς
Βασίλισσα».
Μάγεψε τη μεταπολεμική Γερμανία
«Με τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β' ο κόσμος χάνει
μια προσωπικότητα του αιώνα. Τη γυναίκα που
συμβόλιζε μια ολόκληρη εποχή στη Βρετανία,
όπως η Βασίλισσα Ελισάβετ Ι και η Βασίλισσα
Βικτώρια» αναφέρει το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, εστιάζοντας στην απήχηση που είχε
ειδικότερα στη Γερμανία:
«Για τη Γερμανία ήταν κάτι παραπάνω από μια
αρχηγό κράτους μιας χώρας-φίλης. Ακόμη και ως
νεαρή βασίλισσα είχε μαγέψει την Ομοσπονδι-

ακή Δημοκρατία. Και η μαγεία αυτή δεν έσβησε
στα εβδομήντα χρόνια της βασιλείας της – ακόμη
κι όταν εκτυλίχθηκε το οικογενειακό δράμα της
βασιλικής οικογένειας και οι Ουίνδσορ έμοιαζαν σχεδόν με σαπουνόπερα. Σήμερα η Γερμανία
υποκλίνεται στη ζωή της Βρετανίδας Βασίλισσας, η οποία συντροφεύει τους περισσότερους
από εμάς εδώ και τόσο καιρό. Στη γλώσσα του
συμβολισμού, η Ελισάβετ είχε εμφανιστεί στα
χρώματα της ΕΕ πριν από το Μπρέξιτ. Ακόμη και
μετά από το Μπρέξιτ, συνέχισε να λειτουργεί ως
γέφυρα μεταξύ του Λονδίνου και της Ευρώπης».
Δήμητρα Κυρανούδη
Πηγή: dw.com
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Βρετανία: Ουίλιαμ, ο νέος διάδοχος του θρόνου

Διάδοχος του θρόνου πλέον τώρα που ο
πατέρας του έγινε βασιλιάς, ο πρίγκιπας
Ουίλιαμ έχει αυξήσει τις βασιλικές του υποχρεώσεις αφότου ο αδελφός του Χάρι και ο
θείος του Άντριου απαρνήθηκαν βασιλικούς
τίτλους για διαφορετικούς ο καθένας τους
λόγους.
Ο Ουίλιαμ μεγάλωσε με έντονη την συναίσθηση των μελ λοντικών του υποχρεώσεων
με την περίοδο της βασιλείας του Καρόλου
να είναι αναπόφευκτα συντομότερη σε σχέση με εκείνη της μητέρας του Ελισάβετ.
Και καθώς ο νέος βασιλιάς γερνάει, ο Ουίλιαμ
θα έχει πολύ πιο έντονη δημόσια παρουσία
προετοιμαζόμενος για τον μετέπειτα ρόλο του
ως βασιλιάς, όπως λέει ο Ρόμπερτ Χαζέλ, καθηγητής στο University College London.
«Ο Ουίλιαμ θα χρειαστεί να επωμιστεί μεγαλύτερο βάρος, επομένως δεν αμφιβάλλω ότι θα
αναλάβει ένα όλο και αυξανόμενο μερίδιο βασιλικών ευθυνών», όπως είπε στο AFP.
Ο 40χρονος Ουίλιαμ έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να κρατήσει την ιδιωτική του ζωή μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας, αναλαμβάνοντας πολιτικές και στρατιωτικές υποχρεώσεις
και ασχολούμενος με τα τρία παιδιά που έχει
αποκτήσει με την σύζυγό του Κάθριν, ρόλοι που
έχουν αποδειχτεί δημοφιλείς για τον λαό.
Το ζευγάρι, γνωστό ως δούκας και δούκισσα
του Καίμπριτζ, μετά τον θάνατο της βασίλισσας ονομάζεται πλέον δούκας και δούκισσα της
Κορνουάλης.
Είναι αμφότεροι ακτιβιστές για την ψυχική
υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος
επιδεικνύοντας ένα πιο σύγχρονο προφίλ σε
σχέση με το κατεστημένο.
«Νομίζω ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ θα είναι καλή ομάδα και εξαιρετικοί ως βασιλιάς και βασίλισσα», λέει ο βασιλικός συγγραφέας Φιλ Ντάμπιερ.

Γεννημένος για βασιλιάς
Από τότε που γεννήθηκε, στις 21 Ιουνίου του 1982, ο
Ουίλιαμ Άρθουρ Φίλιπ Λούις Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ προοριζόταν για βασιλιάς.
Ο Χάρι-ο «εφεδρικός» του «διαδόχου» του Ουίλιαμγεννήθηκε δύο χρόνια αργότερα.
Ωστόσο και τα δύο αδέλφια είχαν την ίδια αντιμετώπιση ως προς την εκπαίδευσή τους-αρχικά νταντάδες και έπειτα σε οικοτροφείο από την ηλικία των
οκτώ ετών.
Ήταν μόλις δέκα ετών όταν χώρισαν οι γονείς του,
κάτι που οδήγησε στο διαζύγιό τους το 1996 και 15
ετών όταν η μητέρα του Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο το 1997.
Η εικόνα των δύο αγοριών στην κηδεία της μητέρας
τους να περπατούν με σκυμμένο το κεφάλι στους
δρόμους του Λονδίνου ακολουθώντας το φέρετρό
της έχει μείνει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη.
Τα αδέλφια μιλούσαν πάντα ζεστά για την μητέρα
τους και σε μικρότερη ηλικία ο Ουίλιαμ με τα ξανθά
μαλλιά του έμοιαζε εκπληκτικά σε εκείνη.
Ο Ουίλιαμ έχει περιγράψει μια σκηνή με την μητέρα
τους να τους μεταφέρει με το αυτοκίνητο την πρώτη
ημέρα του σχολείου και να τραγουδάει την επιτυχία
της Τίνα Τέρνερ "(Simply) The Best" για να τους φτιάξει την διάθεση.
Την είχε επίσης υπερασπιστεί όταν μια έρευνα το
2021 διαπίστωσε ότι το BBC την είχε εξαπατήσει για
να συμφωνήσει στην τηλεοπτική συνέντευξη-κόλαφο του 1995, κατά την οποία είχε αποκαλύψει ότι
είχε εξωσυζυγική σχέση.
Δεν είχε επίσης διστάσει να απαντήσει ευθέως σε
ερώτηση σχετικά με τις αιτιάσεις του αδελφού του
Χάρι για ρατσιστική συμπεριφορά των Ανακτόρων.
«Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση ρατσιστική οικογένεια», είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους.
Μουσική και ποδόσφαιρο
Ο Ουίλιαμ δεν έχει ακόμη απαντήσει δημοσίως
στον ισχυρισμό του Χάρι ότι ο αδελφός του και ο πα-

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2011.
Ο Ουίλιαμ έγιγε πιλότος ελικοπτέρου έρευνας και
διάσωσης της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας,
όπου παρέμεινε για τρία χρόνια ζώντας σε μια
αγροικία της επαρχιακής βορειοδυτικής Ουαλίας
με την Κέιτ και το πρώτο τους παιδί, τον Τζορτζ.
τέρας τους είναι «εγκλωβισμένοι» στις παραδόσεις.
Αλλά είναι σαφές ότι αρέσκεται να εμφανίζεται ως
κάποιος που θα διασφαλίσει την μελλοντική επιβίωση της μοναρχίας.
Έχει δώσει λιγοστές εκ βαθέων συνεντεύξεις και
μαζί με την σύζυγό του, ερασιτέχνη φωτογράφο,
έχουν προσπαθήσει να ελέγξουν το αφήγημά τους
μέσω των social media.
Η χριστουγεννιάτικη οικογενειακή κάρτα το 2021
έδειχνε το ζευγάρι σε μια χαλαρή πόζα στο ύπαιθρο,
στην Ιορδανία, να ακουμπάει το χέρι ο ένας στο γόνατο του άλλου.
Έχει αναφερθεί στα ετερόκλητα γούστα του στη
μουσική-από το αγγλικό συγκρότημα Coldplay ως το
αυστραλιανό της hard rock AC/DC.
Παρότι φοίτησε στο κολλέγιο της ελίτ Eton, έγινε
οπαδός της Aston Villa, επιλέγοντας τον ποδοσφαιρικό αυτό όμιλο του Μπέρμιγχαμ, γιατί «ήθελα να
είμαι οπαδός μιας ομάδας στη μέση της βαθμολογίας γιατί έτσι θα μπορώ να απολαμβάνω περισσότερες στιγμές εναλλαγής συναισθημάτων».
Το 2006 έγινε πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ένωσης
και παρακολουθεί συχνά τους αγώνες της αγγλικής
ομάδας αλλά ταυτόχρονα ασχολείται και με πιο «ευ-

Ο κόσμος αποτίει φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ Β'

Ο κόσμος συμμετέχει στο πένθος των Βρετανών
μετά το θάνατο, χθες, Πέμπτη, της Ελισάβετ Β', «μιας
βασίλισσας της καρδιάς», της οποίας «η αξιοπρέπεια» και «η απαρασάλευτη αίσθηση του καθήκοντος» προκάλεσαν βροχή ομόφωνων εγκωμίων.
Απευθύνοντας «τις σκέψεις τους» στη βασιλική οικογένεια και στο λαό της, αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων εξέφρασαν την προσωπική τους θλίψη για
το θάνατο της βασίλισσας που, στα 70 χρόνια της
βασιλείας της, συνάντησε σχεδόν όλους τους μεγάλους αξιωματούχους του πλανήτη.
Ένα λεπτό σιγής στον ΟΗΕ, σβηστά τα φώτα στον
πύργο του Άιφελ, μεσίστιες οι σημαίες στο Λεύκο
Οίκο, αλλά και στο σουλτανάτο του Ομάν, ημέρες
πένθους στη Βραζιλία, την Ιορδανία ή την Κούβα...
οι εκφράσεις σεβασμού πολλαπλασιάσθηκαν στις
τέσσερις γωνιές του πλανήτη.

- «Χάρη», «αξιοπρέπεια», «αίσθηση του καθήκοντος» Ο Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε «μια κρατική ηγέτιδα με
ασύγκριτη αξιοπρέπεια και σταθερότητα». Η Ελισάβετ Β' ήταν «κάτι περισσότερο από μονάρχης.
Ενσάρκωνε μια εποχή», πρόσθεσε ο αμερικανός
πρόεδρος, ο οποίος υπέγραψε ο ίδιος το βιβλίο συλλυπητηρίων που άνοιξε προς τιμήν της από την πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον.
Η βασιλεία της χαρακτηρίσθηκε από τη «χάρη, την
κομψότητα και μια απαρασάλευτη αίσθηση του καθήκοντος», επικρότησε ο πρώην ένοικος του Λευκού
Οίκου Μπαράκ Ομπάμα.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
επισήμανε επίσης «τη χάρη, την αξιοπρέπεια και
την αφοσίωση» της Ελισάβετ Β'.
«Δεν υπάρχουν οι λέξεις για να αποτίσει κάποιος
φόρο τιμής, ακόμη και εν μέρει, στην πρωταρχική
σημασία αυτής της βασίλισσας, στην αίσθηση του
καθήκοντος που είχε, στην ηθική ακεραιότητά της,

στην αφοσίωσή της και στην αξιοπρέπειά της»,
σύμφωνα με την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας
Άγγελα Μέρκελ.
- Συναίνεση «Στη διάρκεια πολλών δεκαετιών, η Ελισάβετ Β' είχε
δικαίως την αγάπη και το σεβασμό των υπηκόων
της, καθώς και κύρος στην παγκόσμια σκηνή», σχολίασε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
Εκφράζοντας «τη βαθιά θλίψη» του, ο ουκρανός
πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για μια
«ανεπανόρθωτη απώλεια».
Στις ΗΠΑ, ο ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο μιας βασίλισσας
που αφήνει, σύμφωνα με τον ίδιο, «μια εξαιρετική
κληρονομιά ειρήνης και ευημερίας».
- «Φίλη» «Κρατώ την ανάμνηση μιας φίλης της Γαλλίας, μιας
καλόκαρδης βασίλισσας που άφησε ανεξίτηλο το
στίγμα της στη χώρα της και στον αιώνα της», αντέδρασε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
Ήταν επίσης «μια αξιοσημείωτη φίλη της Ιρλανδίας», σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας
Μάικλ Ντ. Χίγκινς, αλλά επίσης «μια σταθερή
παρουσία» στη ζωή των Καναδών, οι οποίοι
«θα την αγαπούν για πάντα», σύμφωνα με τον
πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

γενή» αθλήματα όπως πόλο με άλογα και κυνήγι της
πάπιας.
Ο Ουίλιαμ και η τότε Κέιτ Μίντλετον γνωρίστηκαν
στο πανεπιστήμιο της Σκωτίας St Andrews και η
σχέση τους ξεκίνησε όταν εκείνος την πρόσεξε στη
διάρκεια μιας επίδειξης μόδας του πανεπιστημίου
στην οποία εκείνη συμμετείχε.

- «Θλίψη» «Με βαθιά θλίψη» ο πάπας Φραγκίσκος είπε ότι
προσεύχεται για την Ελισάβετ Β' και τον Κάρολο Γ'.
Στην Ινδία, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε επίσης «τη θλίψη (του) για το χαμό της». Η
κυβέρνηση της Αργεντινής, οι πρόεδροι της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της Κουβας Μιγκέλ
Ντίας-Κανέλ εξέφρασαν επίσης τη «θλίψη» τους.
«Θα μας λείψει τρομερά», προέβλεψε η βασίλισσα
της Δανίας Μαργκρέτε Β'.
«Ο θάνατός της είναι μια τεράστια απώλεια για
το βρετανικό λαό», τόνισε ο κινέζος πρόδρος Σι
Τζινπίνγκ.
- Σημάδεψε την Ιστορία Ο βασιλιάς των Βέλγων Φίλιππος και η σύζυγός του
απέτισαν χθες, Πέμπτη, φόρο τιμής σε «μια εξαιρετική μονάρχη που σημάδεψε βαθιά την Ιστορία».
Ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ' της Ισπανίας είπε μάλιστα
πως αυτές τις επτά τελευταίες δεκαετίες η Ελισάβετ
«έγραψε τα πιο σημαντικά κεφάλαια της Ιστορίας».
Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' συμβόλισε «τη συμφιλίωση» με τη Γερμανία, συμβάλλοντας «στην επούλωση
των πληγών» του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου,
υπογράμμισε ο αρχηγός του γερμανικού κράτους
Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.
Η θάνατος αυτής της βασίλισσας, η οποία «διαδραμάτισε έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα», είναι μια «μεγάλη απώλεια» για τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε
ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα.
Ο θάνατός της αφήνει ένα τεράστιο κενό και η μνήμη της «θα μείνει χαραγμένη με χρυσά γράμματα
στα χρονικά της παγκόσμιας ιστορίας», σύμφωνα
με τον πρόεδρο του Πακιστάν Αρίφ Άλβι.
«Η ζωή της και η κληρονομιά της θα παραμείνουν
χαραγμένες στη μνήμη σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο

Αναβαθμίστηκε το προφίλ του
Η οικογένεια έπειτα μετακόμισε στο Νόρφολκ της
ανατολικής Αγγλίας, όπου ο Ουίλιαμ ανέλαβε ρόλο
ως πιλότος ιπτάμενου ασθενοφόρου το 2015. Όπως
ο ίδιος έχει πει, από τον ρόλο αυτό βίωσε κάποιες
τραυματικές εμπειρίες προσπαθώντας να βοηθήσει
ανθρώπους που βρίσκονταν «στο κατώφλι του θανάτου».
Το 2017 ο Ουίλιαμ άφησε την δουλειά του για να
ασχοληθεί αποκλειστικά με τα βασιλικά του καθήκοντα μεταξύ Λονδίνου και Νόρφολκ, στην βασιλική
εξοχική κατοικία του Σάντριγχαμ.
Στη διάρκεια του λοκντάουν λόγω της πανδημίας, ο
Ουίλιαμ είχε δηλώσει ότι μαζί με την Κέιτ είχαν αναλάβει τις σχολικές υποχρεώσεις των δύο μεγαλύτερων παιδιών τους, του Τζορτζ και της Σάρλοτ, και τα
βοηθούσαν στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν με
τα μαθηματικά.
Από τότε που η υγεία της βασίλισσας Ελισάβετ άρχισε να φθίνει ο ρόλος του Ουίλιαμ ενισχύθηκε: ο
αδελφός του Χάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά
του καθήκοντα και ο θείος τους πρίγκιπας Άντριου
έχασε τα προνόμιά του λόγω της εμπλοκής του σε
σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης στις ΗΠΑ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα.
- «Πρότυπο» Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την Ελισάβετ Β' ως «ένα
πρότυπο συνέχειας» και τόνισε πως «η ηρεμία και η
αφοσίωσή της έδωσαν δύναμη σε πολλούς».
«Σε όλη τη διάρκεια της πλούσιας σταδιοδρομίας
της, υπήρξε πηγή έμπνευσης και ευγένειας», τόνισε
ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπεν Χαμάντ αλΘάνι. Για τον βασιλιά Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, η Ελισάβετ Β' «ήταν ένα πρότυπο ηγεσίας που θα
παραμείνει αθάνατο στην ιστορία».
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε
πως αυτή «η εξαιρετική φυσιογνωμία» «συμβόλιζε
την αφοσίωση και την αγάπη για την πατρίδα της».
Για τον πρόεδρο των Φιλιππίνων Φερντινάντ Μάρκος, «έδειξε στον κόσμο το παράδειγμα της μεγάλης
αξιοπρέπειας μιας αληθινής μονάρχη, της αίσθησης καθήκοντος που είχε και της αφοσίωσής της σε
όλους τους υπηκόους της».
- Αναμνήσεις Από τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος την είχε συναντήσει για πρώτη φορά το 1982, ως την Άγγελα Μέρκελ,
η οποία μίλησε για «την τιμή» που της έκανε να
την δεχθεί μια τελευταία φορά πέρυσι, στο τέλος
της θητείας της, προσωπικότητες μοιράστηκαν τις
αναμνήσεις τους από τη βασίλισσα, ακόμη και σε
απροσδόκητες συνθήκες.
Ο ποδοσφαιριστής Πελέ αποκάλυψε έτσι ότι ήταν
ένας «μεγάλος θαυμαστής» της βασίλισσας από το
1968 που εκείνη είχε επισκεφθεί τη Βραζιλία, όπου
είχε παρακολουθήσει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στο
κατάμεστο γήπεδο Μαρακανά.
«Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη, κυρίως που
είχε ζήσει εδώ όταν ήταν μια μικρή πριγκίπισσα»,
έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός της Μάλτας
Ρόμπερτ Αμπέλα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Στη Γερμανία... με κίτρινα

Στην εξωτική Μπανγκόκ

Από τις 18 έως τις 28 Μαΐου του 1965 η Βασίλισσα Ελισάβετ επισκέφθηκε για
πρώτη φορά τη Γερμανία. Στον Αγγλικό Κήπο του Τιεργκάρτεν του Βερολίνου
φύτεψε ένα δέντρο, συνοδευόμενη από τον Πρίγκηπα Φίλιππο και τον Βίλι
Μπραντ. Ακολούθησαν άλλα τέσσερα επίσημα ταξίδια στη Γερμανία.

Το 1972 η Βασίλισσα Ελισάβετ βρέθηκε στην Αυλή της Βασίλισσας της Ταϋλάνδης, Σιρικίτ, συνοδευόμενη από τον Φίλιππο και την αδερφή της, Άννα.
Ακόμη και στα μακρινά ταξίδια της δεν χρειαζόταν μαζί της διαβατήριο. Άλλωστε δεν διέθετε κανένα.

Βασιλικά παράξενα

Στον Καναδά μια ακόμη φορά...

Η Βασίλισσα Ελισάβετ ταξίδευε πάντα με τη δική της τσαγιέρα. Ακόμη πιο αξιοπερίεργο όμως είναι ότι ταξίδευε πάντα και με αποθέματα του δικού της αίματος,
σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης. Αυτό που δεν χρειάστηκε να έχει ποτέ
μαζί της είναι... φαγητό. Εδώ, στην Ινδία το 1983, δοκιμάζει τοπικές λιχουδιές.

Ασυνήθιστο για τη Βασίλισσα: Γυναίκες Ινουίτ παρέμειναν καθισμένες, όταν η Βασίλισσα τις επισκέφτηκε σε μια σκηνή στην περιοχή Λαμπραντόρ του βορειοανατολικού Καναδά τον Ιούνιο του 1997. Ήταν γνωστή η αγάπη της Ελισάβετ για τον
Καναδά. Δεν είχε επισκεφθεί καμία άλλη χώρα τόσο συχνά, συνολικά 25 φορές!

Βασίλισσα του χρώματος

Η πιο πολυταξιδεμένη αρχηγός κράτους

Η Βασίλισσα Ελισάβετ αγαπούσε τα έντονα χρώματα, όπως και τα καπέλα.
Κάθε χρόνο φτιάχνονταν μόνο για εκείνη περίπου 70 νέα καπέλα. Το συγκεκριμένο λευκό καπέλο φόρεσε το 1999 σε μια επίσκεψή της στο Μαπούτο,
πρωτεύουσα της Μοζαμβίκης.

Το 2015 η Βασίλισσα Ελισάβετ έκανε την πέμπτη επίσκεψή της στη Γερμανία.
Στην Πύλη του Βρανδεμβούργου την υποδέχθηκαν πολίτες όλων των ηλικιών.
Η ίδια ήταν πάντα φιλική και προσιτή. Η Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν δίχως αμφβιβολία η πιο πολυταξιδεμένη αρχηγός κράτους στον κόσμο.
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Βασίλισσα Ελισάβετ
1926-2022

Ήταν μια αρχηγός κράτους που αγαπήθηκε
πολύ σε όλο τον κόσμο και που ταξίδεψε ανά
τον πλανήτη όσο ελάχιστοι. Πλέον έφυγε για το
ύστατο ταξίδι.

Νότια Αφρική, 1947
Τα πρώτα επίσημα ταξίδια της στο εξωτερικό η Βασίλισσα Ελισάβετ τα έκανε
στο πλευρό των γονιών της, όταν ακόμη ήταν απλή πριγκίπισα και διάδοχος του
Θρόνου. Εδώ με τη βασιλική οικογένεια στη Νότια Αφρική το 1947.

Πηγή: dw.com

Η Βασίλισσα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο
Έφυγε σε ηλικία 96 ετών. Έζησε μια παραμυθένια ζωή. Βρέθηκε στον Βρετανικό
Θρόνο πάνω από επτά δεκαετίες. Στα χρόνια της βασιλείας της ταξίδεψε κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο. Μια αναδρομή σε μερικά από τα ταξίδια- σταθμούς
της Βασίλισσας Ελισάβετ, που έμειναν στην ιστορία.

Κένυα, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία 1952-1953
Στις αρχές του 1952 η Ελισάβετ και ο Φίλιππος ταξίδεψαν στην Κένυα. Από εκεί
ήθελαν να συνεχίσουν για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Aναγκάστηκαν
ωστόσο να διακόψουν το ταξίδι τους, επειδή ο πατέρας της, Βασιλιάς Γεώργιος,
απεβίωσε. Συνέχισε την επίσκεψη στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία στα
τέλη του 1953 - πλέον ως Βασίλισσα.
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Διεθνή

Λιζ Τρας: Παγώνουν οι τιμές ενέργειας για δύο χρόνια
Κανένα μέσο νοικοκυριό στη Βρετανία
δεν θα πληρώσει πάνω από 2.500 στερλίνες (περίπου 2.900 ευρώ) το χρόνο
για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου τα επόμενα
δύο χρόνια, καθώς το βρετανικό κράτος θα καλύψει τη διαφορά στην τιμή
της κατανάλωσης που θα προκύψει
από την αύξηση της χοντρικής τιμής
της ενέργειας, ανακοίνωσε πριν από
λίγο, μεταξύ άλλων μέτρων, η βρετανή
πρωθυπουργός Λιζ Τρας με ομιλία της
στη Βουλή των Κοινοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτού του νέου πακέτου
μέτρων που ανακοίνωσε η Τρας, ουσιαστικά η βρετανική κυβέρνηση παγώνει, όπως αναμενόταν, τις αυξήσεις
στις τιμές ενέργειας προς όφελος των
καταναλωτών σε μια προσπάθεια να
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ρα-

γδαία αύξηση του κόστους ζωής και η
αναμενόμενη, τεράστια άνοδος στις
τιμές ενέργειας.
Αξίζει να σημειωθεί πως από την 1η
Οκτωβρίου ήταν προγραμματισμένο
οι τιμές του ηλεκτρικού και του φυσικού αερίου να αυξηθούν κατά 80%,
ενώ επιπλέον αύξηση αναμενόταν και
την ερχόμενη άνοιξη.
Το συνολικό κόστος του πακέτου των
μέτρων αναμένεται να ξεπεράσει τα
150 δισ. στερλίνες (περίπου 173 δισ.
ευρώ), ποσό που θα εξασφαλίσει η βρετανική κυβέρνηση με δανεισμό. Όπως
σημειώνουν πολλοί αναλυτές «πρόκειται για την μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση στην ιστορία της Βρετανίας».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρας: Θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα
που κρατούν την Βρετανία πίσω

Η Λιζ Τρας δήλωσε ότι «θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα που κρατούν τη Βρετανία πίσω» στην πρώτη της ομιλία ως
ηγέτης της χώρας.
Μιλώντας την Τρίτη έξω από την οδό
Ντάουνινγκ 10, λίγες ώρες μετά τον
επίσημο διορισμό της από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, η Βρετανίδα πρωθυπουργός είπε ότι θα επικεντρωθεί
στην αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης, της προβληματικής οικονομίας και του υπερφορτωμένου συστήματος υγείας της Βρετανίας. «Έχω ένα
τολμηρό σχέδιο για την ανάπτυξη της
οικονομίας μέσω της μείωσης φόρων
και μεταρρυθμίσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «θα μειώσει τους φόρους για να ανταμείψει τη
σκληρή δουλειά και να δώσει ώθηση
στην επιχειρηματικά καθοδηγούμενη
ανάπτυξη και στις επενδύσεις».
Υποσχέθηκε να καταστήσει το Ηνωμέ-

νο Βασίλειο ένα «έθνος έμπνευσης»,
αλλά αναγνώρισε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις λόγω της COVID-19 και του «φρικτού πολέμου στην Ουκρανία».
Η Βρετανία αντιμετωπίζει τη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών
όσον αφορά το κόστος ζωής, με τον
πληθωρισμό να ξεπερνά το 10% και
τους λογαριασμούς ενέργειας να εκτοξεύονται τόσο για τις επιχειρήσεις όσο
και για τα νοικοκυριά.
Μιλώντας τέλος για τις διεθνείς σχέσεις, η Τρας δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Ενωμένοι με τους συμμάχους μας,
θα υπερασπιστούμε την ελευθερία
και την δημοκρατία σε όλο τον κόσμο.
Αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να
έχουμε ασφάλεια στο εσωτερικό χωρίς
να έχουμε ασφάλεια στο εξωτερικό».
Η Λιζ Τρας έγινε πρωθυπουργός κερδίζοντας τις εκλογές για την ηγεσία του
Συντηρητικού Κόμματος τη Δευτέρα.
Αντικαθιστά τον Μπόρις Τζόνσον στην
ηγεσία τόσο του κόμματος όσο και της
χώρας.
Πηγή: Associated Press, Reuters

Βρετανία: Παιδιά μεταναστών σε υπουργεία-κλειδιά της κυβέρνησης Τρας

Αίσθηση προκάλεσαν οι επιλογές της
νέας πρωθυπουργού της Βρετανίας Λιζ
Τρας για τα κορυφαία υπουργεία της
κυβέρνησής της, αφού ο Μπεν Ουάλας
είναι ο μόνος λευκός. Ο Ουάλας παραμένει υπουργός Άμυνας, καθώς θεωρή-

θηκαν επιτυχείς οι χειρισμοί του στην
κρίση του πολέμου στην Ουκρανία.
Ο Κουάσι Κουαρτένγκ - του οποίου οι
γονείς μετανάστευσαν από την Γκάνα
στη δεκαετία του 1960 - είναι ο πρώτος
μαύρος υπουργός Οικονομικών της

Βρετανίας.
Ο Τζέιμς Κλέβερλι - η μητέρα του οποίου είναι από τη Σιέρα Λεόνε και ο πατέρας του Βρετανός - είναι επίσης ο
πρώτος μαύρος επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας. Ο νέος υπουργός Εξωτερικών είχε αποκαλύψει ότι
υπήρξε θύμα bullying στα παιδικά του
χρόνια και έχει επανειλημμένως τονίσει πως το Συντηρητικό Κόμμα οφείλει
να κάνει περισσότερα για να προσελκύσει μαύρους ψηφοφόρους.
Η Σουέλα Μπράβερμαν - οι γονείς της
οποίας μετανάστευσαν από την Κένυα
και τον Μαυρίκιο πριν από έξι δεκαετίες - διαδέχεται την Πρίτι Πατέλ στο
υπουργείο Εσωτερικών, όπου μεταξύ
άλλων θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό.
Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, οι
βρετανικές κυβερνήσεις αποτελούνταν κυρίως από λευκούς άνδρες. Ο

Ρίσι Σούνακ - του οποίοι οι γονείς κατάγονται από την Ινδία - ήταν ο προκάτοχος του Κουαρτένγκ στο υπουργείο
Οικονομικών και ο αντίπαλος της Λιζ
Τρας στον τελικό γύρο της ψηφοφορίας για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον.
Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μόλις το 1/4 των συντηρητικών μελών
του βρετανικού κοινοβουλίου είναι γυναίκες και το 6% από μειονοτικά υπόβαθρα.
Οι Συντηρητικοί εξέλεξαν και τις τρεις
γυναίκες πρωθυπουργούς της Βρετανίας: τη Μάργκαρετ Θάτσερ, την Τερέζα Μέι και τώρα τη Λιζ Τρας. Ο πρώτος
βρετανός βουλευτής με ασιατική καταγωγή, ο Μάντσερτζι Μποουνάγκρι
προερχόταν επίσης από το Συντηρητικό Κόμμα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Θέμα

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος για τον διορισμό αντιπροέδρου
του Αρείου Πάγου
Ενημερωθήκαμε ότι στη συνεδρίαση
του Υπουργικού Συμβουλίου της 30ης
Αυγούστου 2022, επικυρώθηκε η εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για
τον διορισμό της κας Μαριάνθης Παγουτέλη στη θέση της Αντιπροέδρου
του Αρείου Πάγου.
Η κα Παγουτέλη είχε μειοψηφήσει στο
δικαστήριο του πρώτου βαθμού υπέρ
της αθώωσης του Κωνσταντίνου Πλεύρη κατά τη γνωστή δίκη για το αντισημιτικό βιβλίο του «Εβραίοι, όλη η αλήθεια». Η κα Παγουτέλη είχε συντάξει
ένα εκτενές σκεπτικό 32 σελίδων, δικαιολογώντας τις αντισημιτικές απόψεις
του Κ. Πλεύρη.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο
Ελλάδος διατυπώνει την έντονη δυσαρέσκεια του Ελληνικού Εβραϊσμού για
την τοποθέτηση στην κορυφή της Δικαιοσύνης ενός προσώπου που δεν θα
μπορεί να προασπίσει τη δεδηλωμένη
θέση της Ελληνικής Πολιτείας ενάντια
στον αντισημιτισμό, και μάλιστα ως

Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας μας.
Είμαστε βέβαιοι ότι η Ελ ληνική

Δικαιοσύνη θα περιφρουρήσει τις
αξίες της Δημοκρατίας απέναντι
στους οπαδούς της μισαλ λοδοξίας

και του αντισημιτισμού.
Πηγή: kis.gr

Διεθνή

Ο Αντονι Μπλίνκεν στις Βρυξέλλες για την ενίσχυση της ενότητας απέναντι
στην Μόσχα

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αντονι Μπλίνκεν βρίσκεται σήμερα στις
Βρυξέλλες, την επομένη της αιφνιδιαστικής

επίσκεψής του στο Κίεβο, καθώς η Ουάσινγκτον
επιδιώκει να ενισχύσει την ενότητα την ώρα
που η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει έναν χειμώνα
με αυξημένο το κόστος της ενέργειας.
Ο Αντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον γενικό
γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και
πρεσβευτές χωρών της Ατλαντικής Συμμαχίας
για να τους ενημερώσει για το ταξίδι του στην
Ουκρανία, την νέα στρατιωτική βοήθεια προς
το Κίεβο και τα αποτελέσματα της ουκρανικής
αντεπίθεσης κατά των ρωσικών δυνάμεων που
ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα.
«Ο πρόεδρος Πούτιν πίστευε ότι μπορεί να διαιρέσει και να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ. Σήμερα,
η Συμμαχία είναι ισχυρότερη, περισσότερο
ενωμένη και καλύτερα τροφοδοτούμενη από

ποτέ», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου
μετά τις συναντήσεις του στην βελγική πρωτεύουσα.
Ο Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι η πίεση επί
των ενεργειακών προμηθειών και η αύξηση του
κόστους διαβίωσης θα θέσουν σε δοκιμασία
«την ενότητα και την αλληλεγγύη μας».
«Αλλά το τίμημα που πληρώνουμε μετριέται σε
χρήμα, ενώ το τίμημα που πληρώνουν οι Ουκρανοί μετριέται σε ζωές, ζωές που χάνονται
κάθε μέρα», τόνισε.
Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης
συναντώνται στις Βρυξέλλες την Παρασκευή
για να συζητήσουν το ενδεχόμενο επιβολής
πλαφόν στις τιμές του ρωσικού φυσικού αερί-

ου για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας.
Ο Αντονι Μπλίνκεν δήλωσε στην Πολωνία ότι
έχει την πεποίθηση ότι η Ευρώπη θα αναλάβει
αποφασιστική δράση «για να απαλλαγεί από
το κεφαλοκλείδωμα που έχει επιβάλει η Ρωσία
στην Ευρώπη μέσω της προμήθειας ενεργειακών πόρων».
Το να υψώσουμε το ανάστημά μας απέναντι
στην Ρωσία για την Ουκρανία έχει κόστος,
αλλά το κόστος της αδράνειας, αν δεν κάνουμε
τίποτε, αν το αφήσουμε αυτό να προχωρήσει,
θα είναι πολύ μεγαλύτερο», προειδοποίησε ο
αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λ. Λόχμαν, αν. βοηθός ΥΠΕΞ των ΗΠΑ για την ενέργεια:
Εργαζόμαστε να αυξήσουμε την παροχή LNG στην Ευρώπη

Οι ΗΠΑ εργάζονται για την αύξηση της παροχής LNG
στην Ευρώπη, ενώ προτίθενται να συνεργαστούν
με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις πρωτοβουλίες που
προωθεί για την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και να
βοηθήσουν τις χώρες εκείνες που έχουν μεγαλύτερη
εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας, διαβεβαίωσε η αναπληρώτρια βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα ενέργειας, Λόρα Λόχμαν
(Laura Lochman) από το βήμα του 2ου «Τhessaloniki
Metropolitan Summit», που διοργανώνει ο Economist
στη Θεσσαλονίκη.
«Η διοίκηση Μπάιντεν έχει καταστήσει σαφές ότι θα
προωθήσει τα θέματα της ενεργειακής σταθερότητας
ως προτεραιότητα για την αμερικανική πολιτική. Αυτή
ήταν η θέση μας και πριν από την εισβολή της Ρωσία
στην Ουκρανία, η διαφοροποίηση των ενεργειακών
πόρων με την πυρηνική, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα είδη», επισήμανε η κ. Λόχμαν, εξηγώντας ότι η πολιτική αυτή δίδει έμφαση στις διαφανείς
ανταγωνιστικές αγορές και στη δημιουργία διαδρόμων που διασφαλίζουν βιώσιμους και αειφόρους
πόρους ενέργειας για την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας.

«Ο πόλεμος του Πούτιν και η χειραγώγηση των ενεργειακών αγορών υπογραμμίζουν την ανάγκη οι χώρες
να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας», πρόσθεσε η κ. Λόχμαν, σημειώνοντας ότι η απεξάρτηση θα πρέπει να συνοδευτεί από
την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια
«έτσι ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να χρησιμοποιεί τα
ορυκτά καύσιμα ως όπλο».
«Έχουμε την πρωτοβουλία της ΕΕ που συμβαδίζει με
τις προθέσεις των ΗΠΑ σε συνεργασία με την ΕΕ για να
μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα [...]
Κάτι τέτοιο δε θα συμβεί σε μια νύχτα, αλλά θα χρειαστούν χρόνια. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να βοηθήσουν σε
αυτή τη μετάβαση», τόνισε η ίδια, υπενθυμίζοντας ότι
η Ρωσία προμήθευε τις χώρες κάθε χρόνο με 150 δισ.
κυβικά φυσικού αερίου και «το να διαφοροποιήσουμε
τους προμηθευτές είναι επιτακτική ανάγκη προκειμένου να αποκτήσουμε ενεργειακή αυτάρκεια».
Σε ό,τι αφορά τους τρόπους με τους οποίους προωθείται αυτή η πολιτική ανέφερε ότι «προσπαθούμε να
δημιουργήσουμε εμπόδια στην κρίσιμη τεχνολογία
και τις επενδύσεις που χρειάζεται η Ρωσία για να διατηρήσει την ενεργειακή παραγωγή», ενώ «εργαζό-

μαστε με αμερικανικές εταιρείες για να αυξήσουμε
την προμήθεια LNG στην Ευρώπη». Όπως σημείωσε,
οι ΗΠΑ είναι τώρα ο μεγαλύτερος προμηθευτής LNG
στην ΕΕ και «θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τις
κυβερνήσεις και τους διαχειριστές των αγορών ενέργειας για να αυξήσουμε την προμήθεια στην Ευρώπη».
Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι εκτός από την σπουδαιότητα των τερματικών σταθμών LNG κρίσιμης
σημασίας είναι και οι περιφερειακοί διασυνδετήριοι
αγωγοί μεταξύ των χωρών, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ
υποστήριξαν τη διαφοροποίηση της προμήθειας αερίου, μέσα από το διασυνδετήριο ελληνοβουλγαρικό
αγωγό IGB και την επιτάχυνση της κατασκευής του ο
FSRU (πλωτός τερματικός σταθμός αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης LNG). Αναφέρθηκε ακόμη στις
εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια,
όπως ο EastMed.
Ταυτόχρονα η κ. Λόχμαν επισήμανε ότι οι ΗΠΑ εστιάζουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι
τοπικά διαθέσιμες και όχι στα ορυκτά καύσιμα. «Η
πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελεί μέρος της λύσης. Συνεργαζόμαστε με τις χώρες της περιοχής και σε

αυτό. Όλοι αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή
και θεωρούμε ζωτικής σημασίας και για την οικονομία
να διασφαλίσουμε την ενεργειακή προμήθεια μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και ταυτόχρονα να
στοχεύουμε στην μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Η
μετάβαση θα ωφελήσει τις οικονομίες και τις κοινωνίες. Προσπαθώντας να δημιουργούμε προηγμένες
τεχνολογίες για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας
και ενέργειας από υδρογόνο. Υπάρχουν λύσεις που
μπορούμε από κοινού να προωθήσουμε», είπε, καταλήγοντας ότι «οι ΗΠΑ προσμένουν να συνεργαστούν
με όλους προκειμένου να διασφαλίσουμε ενεργειακή
ασφάλεια».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Επικαιρότητα

Ένταση στην Εξεταστική - Aποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Τους καταγγέλλει η ΝΔ - Οι προτεινόμενες λίστες μαρτύρων

Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι βουλευτές μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ με αφορμή τη διαφωνία που προέκυψε με τους βουλευτές της πλειοψηφίας
για τον κατάλογο των προσώπων που θα
πρέπει να κληθούν να καταθέσουν στην
Εξεταστική Επιτροπή η οποία διερευνά την
υπόθεση παρακολούθησης του τηλεφώνου
του Νίκου Ανδρουλάκη.
Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία
Λιαγκούλη εξερχόμενη από τη συνεδρίαση
κατήγγειλε την κυβερνητική πλειοψηφία
για μεθοδεύσεις συσκότισης λέγοντας πως
«η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να
συγκαλύψει το σκάνδαλο της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, σχεδίασε
και υλοποίησε ένα δεύτερο σκάνδαλο, αυτή
τη φορά μέσα στη Βουλή. Το σκάνδαλο της
συγκάλυψης. Σε αυτό το σκάνδαλο ζήτησαν
μάλιστα να συμπράξουν και να το νομιμο-

ποιήσουν οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Συνένοχοι εμείς δεν θα γίνουμε.
Η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο σημείο να
μην αποδεχθεί κανέναν ουσιαστικό μάρτυρα, ούτε καν τον ανιψιό του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, που αποπέμφθηκε από τον ίδιο ως πολιτικά υπεύθυνος της
ΕΥΠ, ούτε καν τον παρακολουθούμενο δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, ούτε τους
προτεινόμενους από το ΚΚΕ μάρτυρες για
τις τηλεφωνικές υποκλοπές στο τηλεφωνικό του κέντρο, πρόσωπα των οποίων οι
μαρτυρίες είναι απαραίτητες για την εύρεση της αλήθειας. Ομερτά και βαθύ σκοτάδι,
αντί για το άπλετο φως που υποσχέθηκε ο
κ. Μητσοτάκης στη Βουλή».
Αυτή την ώρα, οι δύο βουλευτές - μέλη της
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία
Λιαγκούλη και Δημήτρης Μπιάγκης, συνοδευόμενοι και από τον αντιπρόεδρο της

Βουλής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ζήτησαν και
ενημερώνουν τον πρόεδρο της Βουλής
Κωνσταντίνο Τασούλα.
ΝΔ: Κατηγορεί ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για "εργαλειοποίηση" του θέματος
Για εργαλειοποίηση του θέματος των υποκλοπών και για δημιουργία εντυπώσεων
προκειμένου "να στήσουν ένα φτηνό επικοινωνιακό show σε βάρος της έρευνας"
κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία τον ΣΥΡΙΖΑ
και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

"ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απέδειξαν για
άλλη μια φορά ότι μοναδική τους επιδίωξη ήταν να εργαλειοποιήσουν ένα σοβαρό
ζήτημα που έχει σχέση με τη λειτουργία
των θεσμών προκειμένου να στήσουν ένα
φτηνό επικοινωνιακό show σε βάρος της
έρευνας" αναφέρει συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία, η οποία ξεκαθαρίζει ότι "δεν θα
τους ακολουθήσει".
Προσθέτει ότι "είναι λυπηρό, που κόμματα
της αντιπολίτευσης σε μια κρίσιμη περίοδο
για τη χώρα επιλέγουν τη δημιουργία εντυπώσεων, επιμένοντας σε κραυγές αντί για
επιχειρήματα" και καταλήγει:
"Η Νέα Δημοκρατία δεν θα τους ακολουθήσει. Ας μείνουν «αγκαλιά» ο ένας με τον
άλλο ακολουθώντας αντιθεσμικές συμπεριφορές αποχώρησης αντί για επί της ουσίας συζήτηση μέσω των κοινοβουλευτικών
διαδικασιών". Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αίτημα Τσίπρα για σύγκληση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας για τις παρακολουθήσεις

Επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής
απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
Αλέξης Τσίπρας, με την οποία ζητά τη σύγκληση εκτάκτως της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας σε συνέχεια των "ραγδαίων" , όπως σημειώνει,
εξελίξεων με τις παρακολουθήσεις. Όπως
αναφέρει ο Αλ. Τσίπρας στην επιστολή του,
στόχος της έκτακτης συνεδρίασης θα είναι
"να κληθούν σε ακρόαση ο Διοικητής της
ΕΥΠ κ. Δεμίρης, η Εισαγγελέας στην ΕΥΠ
κυρία Βλάχου και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ.
Ράμμος".
"Το «παγόβουνο» των υποθέσεων παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων του πρω-

θυπουργού μόλις έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται σε όλη του την έκταση. Η μέθοδος
μάλιστα της αποστολής παγιδευμένων
συνδέσμων (link), μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, φαίνεται ότι
επαναλήφθηκε και άλλες φορές σε σχέση
με αυτές που γνωρίζαμε έως τώρα", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην επιστολή του,
αναφερόμενος στις σημερινές καταγγελίες
του τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη και
Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Σπίρτζη,
ο οποίος, όπως αναφέρει, "ανακάλυψε ότι
και εκείνος έλαβε τον Νοέμβριο του 2021,
μέσα σε λίγες ημέρες, στο κινητό του τηλέφωνο δυο μηνύματα με κακόβουλο σύν-

δεσμο (link), ένας από τους οποίους ήταν
απολύτως ίδιος με εκείνον που λίγο καιρό
πριν είχαν λάβει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
οι κ.κ. Κουκάκης και Ανδρουλάκης".

"Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι αμείλικτα, με κύριο αν ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ
και πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης
είχε και αυτός, όπως ο κος Ανδρουλάκης
και ο κος Κουκάκης, τεθεί σε παρακολούθηση από την ΕΥΠ, και αν ναι για ποιο λόγο",
υπογραμμίζει ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Ανδρουλάκης: Ζητώ ισχυρή εντολή για κυβερνητική σταθερότητα

«Πριν από δύο μήνες ο Τσίπρας είχε πει σε
ομιλία του "ψηφίζεις Ανδρουλάκη, βγαίνει
Μητσοτάκης". Σκάνε οι υποκλοπές το γυρνάει o Μητσοτάκης και λέει "ψηφίζεις Ανδρουλάκη, βγαίνει Τσίπρας". Οι άνθρωποι
δεν τους ενδιαφέρει η χώρα, τους ενδιαφέρει η καρέκλα. Η καρέκλα τους ενδιαφέρει.
Ποιος είναι συνεπής; Εγώ και η παράταξή
μου που όσα λέμε σήμερα στην εξεταστική
επιτροπή, τα λέγαμε επί ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ
ή η Νέα Δημοκρατία;», ανέφερε ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης σε
τηλεοπτική συνέντευξή του στην εκπομπή
«Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.
Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι συνεπές και παίζουμε στο προσκήνιο.
«Δεν φοβόμαστε τίποτα. Αυτή η υπόθεση
θα πάει μέχρι τέλους γιατί είναι θέμα Δημοκρατίας και εθνικής ασφάλειας», συμπλήρωσε.
Δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα κατά
την επίσκεψή του στη ΔΕΘ θα καταθέσει
ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό και
βάσει αυτού του προγράμματος θα ζητήσει
από τον ελληνικό λαό ισχυρή εντολή. «Αν
μας την δώσει, να είναι σίγουρος ότι από
την πρώτη Κυριακή θα έχουμε σταθερότητα, ισχυρή κυβέρνηση με πρόγραμμα,
συνέπεια, ευθύνη, και ήθος. Και όχι πρωθυπουργούς που τους ενδιαφέρει μόνο η

καρέκλα ή πώς θα βγουν τα παιδιά τους
πρωθυπουργοί», πρόσθεσε ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ.
Επεσήμανε ακόμη ότι ζητά ισχυρή εντολή καθώς θεωρεί ότι η χώρα θα έχει πολύ
καλύτερη τύχη με έναν πρωθυπουργό που
έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, που σέβεται τους
θεσμούς, που είναι βαθιά δημοκράτης και
δεν έχει παίξει με την εγχώρια ολιγαρχία.
«Αυτό εκπροσωπώ», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
Για τα νέα σενάρια περί αλλαγής του εκλογικού νόμου ο πρόεδρος του ΠΑΣΔΟΚ - Κινήματος Αλλαγής τα συνέδεσε με την υπόθεση της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Προσπάθησαν
να με παγιδεύσουν για να έχουν ένα ΠΑΣΟΚ
υπό ομηρία, εύκολο συνεργάτη και τώρα
που αυτή η υπόθεση τους γυρνάει μπούμερανγκ και πέφτουν εκεί όπου έσκαψαν, τι
κάνουν; Πάνε να στήσουν μία νέα ηγεμονία
αλλάζοντας τον εκλογικό νόμο ώστε το σύστημα, που οι ίδιοι ψήφισαν και τώρα δεν
τους βγαίνει, να το φέρουν στα μέτρα τους».
Σημείωσε για ακόμη μία φορά το συγχρονισμό της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ
με την προσπάθεια παγίδευσής του με το
Predator, κι έκανε λόγο για μία «παρακρατική ομάδα που λειτουργεί γνωρίζοντας τις
δράσεις της ΕΥΠ και που μαζί οργάνωσαν
αυτό το σχέδιο».

Αναφορικά με τη φερόμενη καταστροφή
του αρχείου παρακολούθησής του, ο κ.
Ανδρουλάκης εξήγησε ότι «η ΕΥΠ ξεκινά να
με παρακολουθεί αρχές Σεπτεμβρίου όσο
η Φώφη Γεννηματά ζούσε και οι εκλογές
ήταν προγραμματισμένες για το Νοέμβριο.
Η παρακολούθηση ήταν για δύο μήνες. Δυστυχώς, όμως, η Φώφη φεύγει τραγικά από
τη ζωή και οι εκλογές μετατέθηκαν για το
Δεκέμβριο. Επομένως, η ΕΥΠ παρατείνει
την παρακολούθησή της μέχρι και το τέλος
των εκλογών. Αν υπήρχε αρχείο, θα έπρεπε
κάπως να δικαιολογήσουν την παράταση».
Σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης στο
θέμα της ενημέρωσής του για τους λόγους
παρακολούθησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚΚινήματος Αλλαγής σημείωσε πως «ουδέποτε κάποια αρμόδια υπηρεσία με πήρε για
να με καλέσει να πάω να ενημερωθώ επίσημα. Είναι ψέματα», ενώ εξέφρασε θλίψη
για τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη:
«Σοβαρά; Ποιον απειλεί; Κάποιον ο οποίος
μπορεί να πει την αλήθεια για να υπερασπιστεί τους θεσμούς και τη Δημοκρατία;» είπε
ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε:
«Το 1981 το ΠΑΣΟΚ ήρθε με φόρα στη χώρα
και νίκησε το φόβο. Δεν υπήρχε ο φόβος
της παρακολούθησης. Και θα δεχθώ τώρα
εγώ, ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, που κάθομαι
στην καρέκλα του μεγάλου μας ιδρυτή Αν-

δρέα Παπανδρέου, να μπω στο παιχνίδι της
οικογένειας Μητσοτάκη "έλα στο τμήμα για
να σε ενημερώσουμε για την υπόθεσή σου";
Μα δεν έχουν καταλάβει με ποιον έμπλεξαν. Εγώ είμαι βαθιά δημοκράτης, έχω μία
πορεία αξιοκρατίας, διαφάνειας και αγώνα», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.
Τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε
τον πρωθυπουργό πως μοιράζει τους φόρους μας στους μεγάλους παραγωγούς
ενέργειας, επειδή, όπως είπε, «θέλει να έχει
την υποστήριξη των μεγάλων οικονομικών
παικτών. Αυτήν τη στιγμή θα δίνουμε περίπου 2 δισ. το μήνα χωρίς να υπάρχει δικαιοσύνη στην κατανομή των επιδοτήσεων»,
ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

13

Διεθνή

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πλαφόν στο φυσικό αέριο
και δίχτυ αλληλεγγύης στους πολίτες

Ανώτατο όριο στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα η
Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από
τις Βρυξέλλες.
«Ο στόχος είναι πολύ σαφής. Πρέπει να περικόψουμε τα έσοδα της Ρωσίας που χρησιμοποιεί ο Πούτιν για να χρηματοδοτήσει
αυτόν τον φρικτό πόλεμο κατά της Ουκρανίας», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η
οποία εξήγησε ότι η επιβολή πλαφόν στην
τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου είναι
κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί πολύ γρή-

γορα. «Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά τον

τελευταίο μήνα για να διασφαλίσουμε ένα
δίχτυ αλληλεγγύης - σημαντικό για τα κράτη-μέλη - που διασφαλίζει ότι το φυσικό
αέριο θα ρέει εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη
ανάγκη». Παράλληλα, «η ΕΕ έχει εξασφαλίσει άλλους προμηθευτές για την προμήθεια του φυσικού αερίου, έτσι ώστε να μην
μπορεί πια να εκβιάζεται από τον Πούτιν»,
δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι ήδη η Μόσχα έχει κόψει ολικώς
ή μερικώς το φυσικό αέριο σε 13 κράτη-μέλη. «Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε
είναι να ενισχυθούμε, να πάμε σε άλλους

Ανάμικτες οι αντιδράσεις από τις χώρες της ΕΕ στο
σχεδιαζόμενο πλαφόν στην τιμή του ρωσικού αερίου
Ανώτατο όριο στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα η
Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από
τις Βρυξέλλες.
«Ο στόχος είναι πολύ σαφής. Πρέπει να περικόψουμε τα έσοδα της Ρωσίας που χρησιμοποιεί ο Πούτιν για να χρηματοδοτήσει
αυτόν τον φρικτό πόλεμο κατά της Ουκρανίας», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
η οποία εξήγησε ότι η επιβολή πλαφόν
στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου εί-

ναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί πολύ
γρήγορα. «Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά
τον τελευταίο μήνα για να διασφαλίσουμε
ένα δίχτυ αλληλεγγύης - σημαντικό για
τα κράτη-μέλη - που διασφαλίζει ότι το
φυσικό αέριο θα ρέει εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Παράλληλα, «η ΕΕ έχει
εξασφαλίσει άλλους προμηθευτές για την
προμήθεια του φυσικού αερίου, έτσι ώστε
να μην μπορεί πια να εκβιάζεται από τον
Πούτιν», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι ήδη η Μόσχα έχει

κόψει ολικώς ή μερικώς το φυσικό αέριο
σε 13 κράτη-μέλη. «Το καλύτερο που έχου-

προμηθευτές και να έχουμε αλληλεγγύη
μεταξύ μας», πρόσθεσε.
Ερωτηθείσα αν η Επιτροπή εξετάζει την
επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή άλλων προμηθευτών ενέργειας, π.χ. LNG που
επίσης η τιμή του είναι ακριβή, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απάντησε ότι είναι μια
επιλογή που υπάρχει στο τραπέζι και η
Επιτροπή την εξετάζει. Ωστόσο, σημείωσε
ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε
η ΕΕ να μην πληρώνει εξαιρετικά υψηλές
τιμές, αλλά παράλληλα να παραμείνει
ανταγωνιστική για τους προμηθευτές LNG
για να μη στραφούν σε άλλες περιοχές του
κόσμου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
με να κάνουμε είναι να ενισχυθούμε, να
πάμε σε άλλους προμηθευτές και να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας», πρόσθεσε.
Ερωτηθείσα αν η Επιτροπή εξετάζει την
επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή άλλων
προμηθευτών ενέργειας, π.χ. LNG που επίσης η τιμή του είναι ακριβή, η Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν απάντησε ότι είναι μια
επιλογή που υπάρχει στο τραπέζι και η
Επιτροπή την εξετάζει. Ωστόσο, σημείωσε
ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε
η ΕΕ να μην πληρώνει εξαιρετικά υψηλές
τιμές, αλλά παράλληλα να παραμείνει
ανταγωνιστική για τους προμηθευτές LNG
για να μη στραφούν σε άλλες περιοχές του
κόσμου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ΕΚΤ αύξησε 0,75% το επιτόκιό της
Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά
0,75% προχώρησε πριν από λίγο η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα. ΕΤσι το βασικό
επιτόκιο από 0,5% διαμορφώνεται πλεόν
στο 1,25%.
Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι αναλυτές
προεξοφλούσαν μία αύξηση του βασικού
επιτοκίου κατά 0,75%, μετά την νέα άνοδο

που παρουσίασε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη. Παρά ταύτα αρκετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ είχαν υποστηρίξει με δηλώσεις τους, ότι θα ήταν πιο
ενδεδειγμένο να ακολουθηθεί μία λιγότερο επιθετική πολιτική στο μέτωπο των
επιτοκίων με μικρότερες αυξήσεις.
Αναλυτικότερα το σκεπτικό της σημερινής

απόφαση , τα επόμενα βήματα στη νομισματική πολιτική, αλλά και τις εκτιμήσεις
της ΕΚΤ για την πορεία της Ευρωπαικής
οικονομίας αναμένεται να παρουσιάσει
αργότερα η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν
Λαγκάρντ στην προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λαγκάρντ: Σε επιβράδυνση η ευρωπαϊκή οικονομία - Εκτός στόχου
ο πληθωρισμός έως και το 2024 - Κι άλλες αυξήσεις των επιτοκίων
Eπιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας
στο τελευταίο τρίμηνο του έτους και υποχώρηση της ανάπτυξης για τα επόμενα δύο
χρόνια, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Ταυτόχρονα οι αναθεωρημένες
προβλέψεις της ΕΚΤ ανεβάζουν σημαντικά
τον πήχη του πληθωρισμού τόσο για φέτος
όσο και για την επόμενη χρονιά, ενώ θα κινείται εκτός στόχου ακόμη και το 2024.
Υπό το βάρος των προβλέψεων αυτών οι
κεντρικοί τραπεζίτες που μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισαν
ομόφωνα, όπως απεκάλυψε η Πρόεδρος
της Κριστίν Λαγκάρντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, την αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75% .
Όπως προκύπτει από τις αναθεωρημένες
προβλέψεις των οικονομολόγων της ΕΚΤ η
ανάκαμψη της Ευρωπαικής οικονομίας θα
είναι αναιμική για τα επόμενα δύο χρόνια.
Για φέτος το ΑΕΠ προβλέπεται ΄
ν αυξηθεί
κατά 3,1% - κυρίως χάρη στις εξαιρετικές
επιδόσεις των δύο πρώτων τριμήνων ωστόσο για το 2023 ο ρυθμός αύξησης του
ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει στο 0,9%
(από 2,1% που ήταν η πρόβλεψη του Ιουνί-

ου) και το 2024 στο 1,9% από 2,1%.
Όπως διευκρίνισε η Κριστίν Λαγκάρντ η οικονομία της ζώνης του ευρώ αναπτύχθηκε
κατά 0,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2022,
κυρίως λόγω των ισχυρών καταναλωτικών δαπανών και των δαπανών εστίασης
και τουρισμού ως αποτέλεσμα της άρσης
των περιορισμών που σχετίζονται με την
πανδημία. Το καλοκαίρι, καθώς οι άνθρωποι ταξίδευαν περισσότερο, ωφελήθηκαν
ιδιαίτερα οι χώρες με μεγάλους τουριστικούς τομείς. Ταυτόχρονα, όμως οι επιχειρήσεις δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις εξαιτίας
του υψηλού ενεργειακού κόστους και των
συνεχιζόμενων προβλημάτων στον εφοδιασμό, αν και τα προβλήματα αυτά μειώνονται σταδιακά.
Όμως, ενώ ο ανεπτυγμένος τουρισμός υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη κατά
το τρίτο τρίμηνο, η ΕΚΤ αναμένει ότι η οικονομία θα επιβραδυνθεί σημαντικά στο
υπόλοιπο του τρέχοντος έτους. Υπάρχουν
τέσσερις κύριοι λόγοι πίσω από αυτό. Πρώτον, ο υψηλός πληθωρισμός περιορίζει τις
δαπάνες και την παραγωγή σε ολόκληρη
την οικονομία, ενώ οι συνθήκες αυτές επι-

δεινώνονται εξαιτίας των διακοπών που
εμφανίζονται στην τροφοδοσία φυσικού
αερίου.
Δεύτερον, η ισχυρή ανάκαμψη της ζήτησης
για υπηρεσίες που ακολούθησε το άνοιγμα
της οικονομίας θα χάσει τη δυναμική τους
τους επόμενους μήνες. Τρίτον, η αποδυνάμωση της παγκόσμιας ζήτησης, επίσης στο
πλαίσιο της αυστηρότερης νομισματικής
πολιτικής σε πολλές μεγάλες οικονομίες,
και η επιδείνωση των όρων εμπορίου θα
σημαίνουν λιγότερη στήριξη για την οικονομία της ζώνης του ευρώ. Τέταρτον, η αβε-

βαιότητα παραμένει υψηλή και
η εμπιστοσύνη πέφτει απότομα.
Στο μέτωπο του πληθωρισμού
οι αναθεωρημένες προβλέψεις
ανεβάζουν τον Δείκτης Τριμών
Καταναλωτή στο 8,1% για φέτος
από το 5,1% που ήταν η πρόβλεψη του περασμένου Μαρτίου
και 6,8% του Ιουνίου. Για το 2023
ο πληθωρισμός εκτιμάται πλέον ότι θα κινηθεί στο 5,5% από
3,5% που ήταν η προηγούμενη
πρόβλεψη, (2,1% ήταν η πρόβλεψη του Μαρτίου, ενώ προβλέπεται ότι θα παραμείνει πάνω από τον στόχο
του 2%, και συγκεκριμένα στο 2,3% το 2023.
Υπό το πρίσμα των παραπάνω όπως ανέφερε η Κρ. Λαγκάρντ η ΕΚΤ απεφάσισε την
αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75%. Συμπληρώνοντας ότι θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων επειδή ο πληθωρισμός θα παραμένει πολύ υψηλός και είναι
πιθανό να παραμείνει πάνω από τον στόχο
του 2% για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Διεθνή

Φρ. Ολάντ: Εάν ο Πούτιν κατάφερνε να καταλάβει ένα μέρος της Ουκρανίας,
η Τουρκία θα πίστευε ότι μπορεί να καταφέρει το ίδιο
“Εάν ο Πούτιν κέρδιζε τον πόλεμο, εάν κατάφερνε να καταλάβει ένα μέρος της Ουκρανίας, η Τουρκία θα πίστευε ότι αυτό που
κατάφερε ο Πούτιν, ενδεχομένως να μπορεί
να το καταφέρει και η ίδια”, τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας,
Φρανσουά Ολάντ, κατά την ομιλία του στο
2ο Metropolitan Summit του Economist, που
πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο “Ι.
Βελλίδης”, στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία
με το Power Game.
Είχε προηγηθεί ο χαιρετισμός του Έλληνα
υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, που
έθεσε το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας και ο κ. Ολάντ δήλωσε πως δεν πρέπει
να γίνει αποδεκτό στους κόλπους του ΝΑΤΟ,
μια χώρα μέλος (η Τουρκία) να απειλεί με εισβολή μια άλλη χώρα μέλος (την Ελλάδα).
Ο κ. Ολάντ τόνισε την ανάγκη να ασκηθεί πίεση προς τον Ερντογάν, και σε ερώτηση του Alasdair Ross, συντάκτη χωρών
του Economist (The Economist – The World
Ahead), σχετικά με τη στάση που πρέπει να
τηρήσει η Ευρωπαϊκή Ενωση αναφορικά με
την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο
κ. Ολάντ απάντησε: “Θα πρέπει να αλλάξει
στρατηγική έξι ετών. Επί μακρόν η Τουρκία
επιθυμούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και ήθελε μάλιστα να διασφαλίσει,
να αποτελέσει ένα παράδειγμα, να μη γίνεται
σύγχυση του ρόλου του ισλαμισμού. Όμως
έχει περάσει σε μία άλλη φάση, πολύ πιο επι-

θετική. Το βλέπουμε στη Συρία, το βλέπουμε στη Λιβύη,
το βλέπουμε στο Αζερμπαϊτζάν, το βλέπουμε και στην
Κύπρο, το βλέπουμε πλέον,
και στις σχέσεις της Τουρκίας
με την Ελλάδα. Δεδομένου ότι
έρχονται εκλογές, ο Ερντογάν
θα πρέπει να επιδείξει έναν
πατριωτισμό. Το ίδιο ακριβώς
όπως και ο Πούτιν. Υπάρχει
μία εγγύτητα όσον αφορά
τους χαρακτήρες μεταξύ των
δύο ηγετών, οι οποίοι είναι οι
μεγαλύτεροι εχθροί στον κόσμο, τρόπον τινά. Ο Ερντογάν
υποστηρίζει την Ουκρανία,
υπερασπιζόμενος, ωστόσο τις
θέσεις της Ρωσίας”.
“Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και δεν
μπορούμε να αποδεχθούμε από ένα μέλος
του ΝΑΤΟ να αμφισβητεί σύνορα που αποτελούν στοιχείο σταθερότητας σε ολόκληρη
τη διεθνή κοινότητα. Επίσης, ο πληθωρισμός
στην Τουρκία έχει εκτοξεύσει τα επιτόκια το
ίδιο. Άρα λοιπόν, η δεινή οικονομική κατάσταση στην Τουρκία, την καθιστά εξαρτημένη από τη Ρωσία. Επίσης, όμως, πρέπει και
στον Ερντογάν να ασκηθεί πίεση, γιατί όσα
έχει πει τις τελευταίες μέρες είναι πολύ σοβαρά και αποτελούν απειλή για την εθνική
κυριαρχία της Ελλάδας”, συνέχισε ο κ. Ολάντ

και πρόσθεσε: “Δεν πρέπει να αποδεχθούμε
ότι στους κόλπους μιας Συμμαχίας, όπως το
ΝΑΤΟ, θα έχουμε μία τέτοιου είδους απειλή, μίας εισβολής από μια χώρα σε μία άλλη
χώρα. Η Τουρκία είναι συνδεδεμένη χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποψήφια
προς ένταξη, παρόλο που αυτό δεν συζητείται τώρα, και με παρουσία σε μία δυνητικά
διευρυμένη μορφή της Ευρώπης, πώς μπορεί
να απειλεί τώρα μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα;”.
Ο κ. Ολάντ έβαλε τη δική του σφραγίδα στη
φιλία της χώρας του με την Ελλάδα, με την
εξής φράση: “Ανεξαρτήτως του ονόματος του
Προέδρου της Γαλλίας θα είμαστε πάντα φί-

Νέες απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκτόξευσε την Τρίτη νέες απειλές
κατά της Ελλάδας, από το Σαράγεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στα Βαλκάνια.
«Η υπομονή μας έχει τα όριά της... εάν (η Ελλάδα) συνεχίσει με τις παράνομες απειλές
εναντίον μας, εκμεταλλευόμενη τις βάσεις
της στα νησιά», δήλωσε ο Ερντογάν και τόνισε: «Όταν η υπομονή μας εξαντληθεί, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο». «Το “ κλείδω-

μα” των αεροσκαφών μας από τα (ελληνικά)
ραντάρ δεν αποτελεί καλό οιωνό», συμπλήρωσε.
Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας
επανέλαβε τη φράση «μπορεί να πάμε εκεί
μια νύχτα ξαφνικά»..
Χθες Δευτέρα, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, ο τούρκος
πρόεδρος είχε δηλώσει: «Θα ήθελα να διατυπώσω την ακόλουθη υπενθύμιση για την Ελλάδα, η οποία τελευταία έχει κλιμακώσει τις

λοι της Ελλάδας”. Εξέφρασε
τη χαρά του για την επίσκεψη
στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, είπε ότι τα λόγια του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών
τον άγγιξαν και τον συγκίνησαν ιδιαίτερα – και σημείωσε:
“Το έργο μου ως Πρόεδρος της
Γαλλικής Δημοκρατίας, που
είχα ως στόχο να διαφυλάξω
τη θέση της Ελλάδας στην ευρωζώνη, ήταν συμβατό με το
έργο των προκατόχων μου,
που είχαν ως στόχο την οικοδόμηση της Ευρώπης. Όμως,
πέραν από τους λόγους φιλίας
που με συνδέουν με την Ελλάδα, το έκανα για ολόκληρη την
ευρωζώνη. Γιατί σε περίπτωση που η Ελλάδα
έπρεπε να φύγει από την ευρωζώνη, αυτό
φυσικά θα κλυδώνιζε όλη την ευρωζώνη – κι
αυτό γιατί, εκτός από την Ελλάδα θα υπήρχαν και άλλες χώρες, οι οποίες κάποια δεδομένη στιγμή θα είχαν τη μοίρα της Ελλάδας.
Καταφέραμε να εξέλθουμε από αυτή την κατάσταση με θριαμβευτικό και περήφανο τρόπο. Φυσικά και ο ρόλος της Άγγελας Μέρκελ
ήταν πολύ σημαντικός και εκείνη κατανόησε
εγκαίρως ότι η Ελλάδα έπρεπε να παραμείνει
στο πλευρό μας”.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
παρενοχλήσεις και την αγένειά της προς τη
χώρα μας. Η Ελλάδα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με εμάς, καθώς δεν είναι ισότιμη σε πολιτικό, οικονομικό ή στρατιωτικό επίπεδο».Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, ο Ερντογάν είχε
επίσης εκτοξεύσει απειλές κατά της Ελλάδας,
με αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή:
«Ελλάδα, δες την Ιστορία, κοίτα πίσω στον
χρόνο... Αν το παρακάνεις, το τίμημα θα είναι βαρύ. Έχουμε μόνο ένα πράγμα να πούμε
στην Ελλάδα: Θυμήσου τη Σμύρνη!», είχε πει
σε ομιλία του στη Σαμψούντα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ερντογάν: Η Άγκυρα θα μπορούσε να ζητήσει μαχητικά αεροπλάνα
από τη Μόσχα, αν η Ουάσινγκτον της αρνηθεί τα F-16

Η Τουρκία θα μπορούσε να στραφεί προς
άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ρωσία,
για να αποκτήσει μαχητικά αεροπλάνα, αν
οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν της δώσουν καταδιωκτικά F-16, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Ελπίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα

μας σπρώξουν προς άλλες οδούς. Θέλω να
πω μ’ αυτό πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν
είναι οι μόνες στον κόσμο που πωλούν μαχητικά αεροπλάνα. Η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία
πωλούν επίσης. Είναι δυνατό να τα προμηθευτούμε παντού», είπε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους.

«Υπάρχουν ήδη κάποιοι που μας στέλνουν
σινιάλα», πρόσθεσε αναφερόμενος σε χώρες
που είναι εν δυνάμει προμηθευτές.
«Ο Μπάιντεν έχει μια θετική προσέγγιση σε
ό,τι αφορά τα F-16, αλλά άφησε να εννοηθεί
πως οι Ρεπουμπλικάνοι (το άλλο μεγάλο, δεξιό κόμμα των ΗΠΑ) είναι κατά», υπενθύμισε

ο Ερντογάν. «Ο υπουργός μου των Εξωτερικών συνάντησε έναν αντιπρόσωπο των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλγαρία (…) ο οποίος
είπε πως θα μπορούσαν να μας υποστηρίξουν», πρόσθεσε ωστόσο.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Επιστολές Τσαβούσογλου κατά της Ελλάδας σε ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με επιστολές του που
απευθύνονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
στο ΝΑΤΟ και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ,
«εξηγεί τη θέση» της Άγκυρας και τις απόψεις
της για την «επίλυση των προβλημάτων του

Αιγαίου» ενώ κάνει ξανά λόγο για τις «παράνομες ενέργειες» και τις «μαξιμαλιστικές
απαιτήσεις» της Ελλάδας.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu που επικαλείται τουρκικές διπλωματικές πηγές, η
επιστολή φέρει ημερομηνία 1ης Σεπτεμβρίου και απευθύνεται σε 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, τα μόνιμα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,
τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ
Γενς Στόλτενμπεργκ.
Ο Τσαβούσογλου αναφέρεται στην επιστολή
αυτή σε μια σειρά «αλληλοσυνδεδεμένων»
προβλημάτων στο Αιγαίο, όπως είναι το

πλάτος των χωρικών υδάτων, του εθνικού
εναέριου χώρου και η υφαλοκρηπίδα ενώ
επαναλαμβάνει την κατηγορία ότι η Ελλάδα
παραβιάζει το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του ανατολικού Αιγαίου,
είπαν οι πηγές αυτές. Ισχυρίζεται επίσης ότι
υπάρχουν νησιά και βραχονησίδες που δεν
έχουν αποδοθεί στην Ελλάδα μέσω «έγκυρων διεθνών συμφωνιών».
Σύμφωνα με το Anadolu, o Τούρκος υπουργός αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική
χώρα στον κόσμο που ο εναέριος χώρος (10
μίλια) δεν συμπίπτει με τα χωρικά ύδατα (6
μίλια) και ότι αυτό δεν αναγνωρίζεται από
«καμία άλλη χώρα».
Η Τουρκία, συνεχίζει ο Τσαβούσογλου, πι-

στεύει ότι «τα προβλήματα στο Αιγαίο»
μπορούν να επιλυθούν εντός του πλαισίου
του διεθνούς δικαίου, με την αμοιβαία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
των νόμιμων συμφερόντων των δύο χωρών.
Σύμφωνα με τις πηγές, στην επιστολή υποστηρίζεται ότι η Άγκυρα τάσσεται υπέρ του
διαλόγου και της συνεργασίας, ενώ η Αθήνα
αποφεύγει τον διάλογο και κλιμακώνει τις
εντάσεις και μεταφέρει τα προβλήματα του
Αιγαίου στην ΕΕ.
Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ισχυρίζεται ότι μόνο κατά τους πρώτους οκτώ μήνες
του 2022 η Ελλάδα παραβίασε τον τουρκικό
εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα πάνω από
1.100 φορές. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οικονομία

Οι υπουργοί Ενέργειας ζητούν από την ΕΕ προτάσεις για μείωση των τιμών
ενέργειας

Οι 27 Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ που
συνεδρίασαν εκτάκτως στις Βρυξέλλες, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να επανέλθει, εντός ημερών, με νομοθετικές προτάσεις για τη μείωση των
υψηλών τιμών της ενέργειας.
Όπως ανέφερε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου και Υπουργός Ενέργειας της
Τσεχίας, Ζοζέφ Σικέλα, το Συμβούλιο
δίνει εντολή στην Επιτροπή να αναπροσαρμόσει τις προτάσεις της πάνω
σε τέσσερα άμεσα και προσωρινά μέτρα για τη μείωση των τιμών στην
ενέργεια. Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:
Πρώτον, μέτρα που αποσκοπούν στον
περιορισμό των εσόδων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλό
κόστος παραγωγής και εισαγωγή συνεισφοράς αλληλεγγύης από εταιρείες
ορυκτών καυσίμων που θα χρησιμοποιηθούν για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών ενέργειας
στους πελάτες.

Δεύτερον, έκτακτη και προσωρινή
παρέμβαση,
συμπεριλαμβανομένου
του ανώτατου ορίου της τιμής του
φυσικού αερίου. « Ειδικά μέτρα από
την άποψη αυτή θα πρέπει επίσης να
συμβάλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου στις αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας της ΕΕ και στις τιμές ενέργειας για τους πελάτες. Τέτοια μέτρα θα
πρέπει να αποσκοπούν στο να ωφελή-
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σουν τους ευρωπαίους καταναλωτές
για να αμβλύνουν τις κοινωνικές και
οικονομικές συνέπειες των σημερινών
υψηλών τιμών ενέργειας και τις ευρωπαϊκές εταιρείες προκειμένου να μην
θέσουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητά τους, διατηρώντας παράλληλα το
κίνητρο για μείωση της κατανάλωσης
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και
το σήμα της αγοράς για απαλλαγή από
τις ανθρακούχες εκπομπές", αναφέρει
το κείμενο συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

Τρίτον, παροχή κινήτρων για συντονισμένη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να ανακουφιστεί η πίεση στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή και οι
υψηλές τιμές ενέργειας.
Τέταρτον, να σχεδιαστούν εργαλεία
ρευστότητας έκτακτης ανάγκης που
θα διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν στη διάθεσή
τους επαρκή ασφάλεια για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη αστάθεια
στις αγορές.
Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Τσέχος Υπουργός Ενέργειας, Ζοζέφ Σικέλα
τόνισε ότι οι 27 Υπουργοί ενέργειας
συμφώνησαν να καλέσουν την Επιτροπή να παρουσιάσει, εντός ημερών,
νομοθετικές προτάσεις για τους τέσσερεις ως άνω τομείς. Ανακοίνωσε επί-

σης, ότι θα πραγματοποιηθεί άλλο ένα
έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, για να
εγκριθούν συγκεκριμένα μέτρα για την
μείωση των τιμών.
Εξάλλου, ερωτηθείσα αν η Επιτροπή
θα εξετάσει το ενδεχόμενο ενός ευρύτερου πλαφόν στο φυσικό αέριο,
η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον, απάντησε ότι όλα είναι υπό συζήτηση. Υπενθύμισε ότι η Πρόεδρος
της Επιτροπής είναι υπέρ ενός πλαφόν στην τιμή του ρωσικού φυσικού
αερίου μέσω αγωγού, ενώ σχετικά

με ένα ευρύτερο πλαφόν στην τιμή
του φυσικού αερίου που θα περιλαμβάνει και το LNG, η Επίτροπος
Σίμσον είπε ότι θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού.
Όσον αφορά στη μεταρρύθμιση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η Επίτροπος Σίμσον είπε ότι ελπίζει ότι οι
νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής
θα είναι έτοιμες ως τις αρχές του επόμενου έτους.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κώστας Σκρέκας: 15 χώρες υπέρ της πρότασης Μητσοτάκη για οριζόντιο
πλαφόν στο φυσικό αέριο

«Η Ελλάδα έχει προετοιμάσει το
ενεργειακό της σύστημα για πιθανές
διακοπές στον εφοδιασμό και η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί
διαρκώς την κατάσταση» σημείωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας κατά το έκτακτο
Συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών
στις Βρυξέλλες.
Οι υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε. εξέτασαν μέτρα για την αντιμετώπιση των
υψηλών τιμών ενέργειας και επεξεργάστηκαν σενάρια για τη διασφάλιση της
επάρκειας εφοδιασμού της Ευρώπης,
κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Ο ελληνικός μηχανισμός ανάκτησης
εσόδων, ο οποίος προτάθηκε ως ένα
από τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο οποίος εφαρμόζεται από τις
7 Ιουλίου στην Ελλάδα, έτυχε ευρείας αποδοχής από τα κράτη- μέλη της
Ε.Ε., όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Η επίτροπος Ενέργειας, Kάντρι Σίμσον,
απευθυνόμενη προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, ανέφερε ότι «ο ελληνικός μηχανισμός είναι ενδιαφέρων και λειτουργεί
σωστά», επισημαίνεται επίσης.O κ.
Σκρέκας επανέλαβε την πρόταση που

ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε αποστείλει στην πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή ενός γενικού πλαφόν στο φυσικό
αέριο και τη δημιουργία ενός διαφορετικού μοντέλου τιμολόγησής του, αλλά
εξέφρασε τη διαφωνία της Ελλάδος για
την επιβολή πλαφόν αποκλειστικά
στο ρωσικό φυσικό αέριο, δεδομένου
ότι θα έχει το ακριβώς αντίθετο από
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στις τιμές ενέργειας. Επιπλέον, επισήμανε
τη μείωση ζήτησης φυσικού αερίου
και ηλεκτρισμού που έχει επιτύχει η
Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, αλλά
ζήτησε η όποια σχετική πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι ισορροπημένη ώστε να μην έχει επίπτωση
στη λειτουργία της οικονομίας. Κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης, 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και η Γερμανία (υπό
προϋποθέσεις) πρότειναν την επιβολή
οριζόντιου πλαφόν στις τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου, αναφέρεται
στην ανακοίνωση.
Ο κ. Σκρέκας, κατά την τοποθέτησή
του, επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει ήδη
πετύχει τον στόχο μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15%
χάρη στη μεγάλη αύξηση των ΑΠΕ στο
ενεργειακό μας μείγμα που φέτος θα

προσθέσουν πάνω από 1700 MW, και
προσέθεσε ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη έχει διπλασιαστεί από 10% σε 20%. Επίσης, ο
Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στη
δυνατότητα εναλλαγής λειτουργίας
των πέντε μονάδων διπλού καυσίμου
από φυσικό αέριο σε diesel, καθώς και
στον διπλασιασμό της αποθηκευτικής
ικανότητας στον σταθμό LNG της Ρεβυθούσας, με την προσθήκη μιας πλωτής δεξαμενής σε χρόνο ρεκόρ.
Επιπροσθέτως, σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εισάγει κίνητρα για
τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά με τη
χορήγηση υψηλότερων επιδοτήσεων,
όταν επιτυγχάνεται μείωση της τάξεως του 10%. Ανάλογα κίνητρα εξετάζεται να θεσπιστούν και για τις επιχειρήσεις, όπως γνωστοποιείται. Ο Έλληνας
υπουργός ανακοίνωσε την υπογραφή
Μνημονίου Κατανόησης με τον Ιταλό
ομόλογό του για την αποθήκευση φυσικού αερίου 1,5 TWh στην Ιταλία, ποσότητα η οποία μπορεί να μεταφερθεί
στην Ελλάδα μέσω της αντίστροφης
ροής. Στη συνέχεια, εξήγησε στους
ομολόγους του τον μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, που

εφαρμόζεται από τις 7 Ιουλίου στην
Ελλάδα, και ο οποίος έχει αποφέρει
πάνω από 1,5 δισ. ευρώ τους πρώτους
δύο μήνες της λειτουργίας του.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, προσερχόμενος το πρωί στην έκτακτη Σύνοδο των
υπουργών Ενέργειας δήλωσε: «Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να
λάβει άμεσα αποφάσεις, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πρωτοφανείς προκλήσεις που συνεπάγεται
η χειρότερη ενεργειακή κρίση των 50
τελευταίων ετών. Αυτό που η Ελλάδα
και ο πρωθυπουργός της πρότειναν
από την πρώτη φάση της κρίσης, είναι ανάγκη να το υιοθετήσει η Ευρώπη ως βάση μιας συγκροτημένης και
ισχυρής απάντησης. Ζούμε ιστορικές
στιγμές και δεν έχουμε την πολυτέλεια
να καθυστερήσουμε ούτε μια μέρα
για να ορθώσουμε το ανάστημά μας.
Οφείλουμε να ακούσουμε την κραυγή
αγωνίας των Ευρωπαίων πολιτών και
με πνεύμα αλληλεγγύης να κάνουμε
ό,τι χρειαστεί για να θωρακίσουμε την
ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή σε όλη την Ευρώπη».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΕΟΔΥ: 66 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων
Ο συνολικός αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τον ιό της
ευλογιάς των πιθήκων (monkeypox), από την
έναρξη της καταγραφής ανέρχεται σε 66 (όλοι
άνδρες, διάμεση ηλικία: 37 έτη (19-61), εκ των
οποίων 20 ανέφεραν ταξίδι στο εξωτερικό
εντός του χρόνου επώασης της νόσου (30%),
σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.
Στην προηγούμενη έκθεση είχαν καταγραφεί
συνολικά 58 κρούσματα, που σημαίνει ότι την
τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν οκτώ νέα
κρούσματα.

Σημειώνεται ότι τα καταγεγραμμένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν
ήδη αναρρώσει ή αναρρώνουν σε γενικά καλή
κλινική κατάσταση. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση του ΕΟΔΥ αφορούν στα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της
λοίμωξης από ιό της ευλογιάς των πιθήκων
στην Ελλάδα, βάσει των δεδομένων που έχουν
δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και έχουν καταγραφεί μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2022.
Η ευλογιά των πιθήκων είναι ιογενής λοίμωξη
που αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1958.

Έκτοτε, εμφανίζεται σε τροπικές περιοχές της
Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται
μέσω της επαφής με άγρια ζώα και από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή σωματική επαφή.
Το Μάιο του 2022 καταγράφηκε αυξημένος
αριθμός κρουσμάτων ευλογιάς πιθήκων σε
μη ενδημικές χώρες. Συνολικά, στην Ευρώπη,
μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2022 καταγράφηκαν
23.196 κρούσματα της νόσου σε 43 διαφορετικές χώρες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και από τα φαρμακεία η εγγραφή των πολιτών στον προσωπικό γιατρό
Το απόγευμα ανοίγει η πλατφόρμα εγγραφής
των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 16ο
έτος της ηλικίας τους, στον προσωπικό γιατρό
και μέσω φαρμακείων. Η εγγραφή για τον πολίτη θα είναι δωρεάν.
Οι τρεις τρόποι εγγραφής στο σύστημα
προσωπικού γιατρού
1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p),
όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς
taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.
2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε
προσωπικό γιατρό, φέροντας μαζί του, τον

ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο
ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.
3) μέσω φαρμακείων
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
απέστειλε προς τους φαρμακοποιούς οδηγίες
διασύνδεσης και επεξήγησης της λειτουργίας
της πλατφόρμας εγγραφών στον οικογενειακό
ιατρό.
O φαρμακοποιός επιλέγει προσωπικό ιατρό με
βάση την επιθυμία του πολίτη, και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν.Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό SMS ή / και email για την ολοκλήρωση

της εγγραφής του στο συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον
Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Όσοι δεν

έχουν κινητό θα τα λαμβάνουν αποκλειστικά
με εκτυπώσιμη μορφή.
Η πληρωμή φαρμακοποιών είναι άπαξ ανά
ΑΜΚΑ σε όλες τις περιπτώσεις, με αποζημίωση
η οποία έχει οριστεί σε 3 ευρώ προ ΦΠΑ 24%
Η πληρωμή θα γίνεται για κάθε μήνα με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών το οποίο θα εκδίδεται στις αρχές κάθε επόμενου μήνα, για
αναρτημένες πράξεις οι οποίες θα αντλούνται
από την ΗΔΙΚΑ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Πηγή φωτογραφίας: https://www.istockphoto.
com/
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ΕΜΑ εγκρίνει τα εμβόλια των Pfizer και Moderna κατά της Όμικρον
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε σήμερα τα πρώτα εμβόλια κατά της
Covid-19 προσαρμοσμένα στην παραλλαγή
Όμικρον, αυτά των φαρμακοβιομηχανιών
Pfizer/BioNTech και Moderna, προκειμένου ν'
αρχίσει μια εκστρατεία αναμνηστικών δόσεων
φέτος τον χειμώνα ώστε να αποκρούσει ένα
ενδεχόμενο νέο κύμα.
Τα εμβόλια "στοχεύουν την υποπαραλλαγή
BA.1 της 'Ομικρον συν το αρχικό στέλεχος" του
κορονοϊού, που εμφανίστηκε στην κινεζική
πόλη Ουχάν το 2019, δήλωσε ο ΕΜΑ, που έχει
την έδρα της στο Άμστερνταμ.
Τα νέα εμβόλια προορίζονται για να χορηγηθούν σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω που
έχουν εμβολιαστεί ήδη μια φορά τουλάχιστον κατά της Covid-19, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ). Τα εμβόλια αυτά είναι προσαρμοσμένες εκδόσεις
των αρχικών εμβολίων Comirnaty των Pfizer/
BioNTech και Spikevax της Moderna.
Δεν στοχεύουν ωστόσο τις μολυσματικές υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5 της παραλλαγής
'Ομικρον, που εμφανίστηκαν τους τελευταίους
μήνες ως τα κυρίαρχα στελέχη παγκοσμίως.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι υποστηρίζει τα δύο
χωριστά επικαιροποιημένα εμβόλια κατά της
Covid-19 για να χορηγηθούν ως αναμνηστικές
δόσεις στοχεύοντας την παραλλαγή 'Όμικρον,
καθώς η γηραιά ήπειρος ετοιμάζεται να αρχί-

σει τον εμβολιασμό για να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις τον χειμώνα.
Οι νέες αποκαλούμενες δισθενείς
δόσεις δρουν κατά της υποπαραλλαγής BA.1 της Όμικρον και του αρχικού ιού που ανιχνεύθηκε πρώτη
φορά στην Κίνα.
Σ. Κυριακίδου: Σημαντικές για
την προστασία των φθινοπωρινών και χειμερινών κυμάτων, οι
θετικές γνωμοδοτήσεις του ΕΜΑ
για τα πρώτα προσαρμοσμένα
εμβόλια κατά του κορονοϊού
«Οι σημερινές θετικές γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων σχετικά με
τα δύο πρώτα προσαρμοσμένα σε παραλλαγή
εμβόλια mRNA, από την BioNTech-Pfizer και τη
Moderna, είναι σημαντικές για την προστασία
των Ευρωπαίων από τον πιθανό κίνδυνο φθινοπωρινών και χειμερινών κυμάτων λοιμώξεων», τονίζει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας
Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου προσθέτοντας
ότι«πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε έναν άλλο χειμώνα με την COVID-19».
«Θα προχωρήσουμε τώρα σε ταχεία έγκριση
αυτών των εμβολίων για να διασφαλίσουμε
ότι θα μπορούν να κυκλοφορήσουν γρήγορα
σε ολόκληρη την ΕΕ» συμπληρώνει.
Η Επίτροπος υπογραμμίζει ότι «οι προσαρμοσμένες εκδόσεις αυτών των εμβολίων πρό-

κειται να χρησιμοποιηθούν ως αναμνηστικές
δόσεις που στοχεύουν τον αρχικό ιό και την
υποπαραλλαγή Omicron BA.1. Έχουν αναπτυχθεί για να προσφέρουν αυξημένη, ευρύτερη
προστασία από τρέχουσες και μελλοντικές
παραλλαγές» και αναφέρει ότι «με την επιφύλαξη της επιστημονικής αξιολόγησης του
EMA, αναμένουμε επίσης γνωμοδότηση για
τα προσαρμοσμένα εμβόλια Omicron BA.4
και BA.5 τις επόμενες εβδομάδες ως μέρος της
προσέγγισης του διευρυμένου χαρτοφυλακίου εμβολίων που χαρακτηρίζει τη δουλειά μας
από την αρχή».
«Με την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης
Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης
(HERA) ενεργήσαμε γρήγορα την περασμένη
άνοιξη ήδη για να διασφαλίσουμε ότι οι συμβάσεις τροποποιήθηκαν έτσι ώστε όλα τα κρά-

τη μέλη να έχουν πρόσβαση σε
προσαρμοσμένα εμβόλια στις
ποσότητες που απαιτούνται
το φθινόπωρο και το χειμώνα
για την προστασία των πολιτών. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή
συνεργασία και αλληλεγγύη
στη δράση, η βασική αρχή
της στρατηγικής της ΕΕ για τα
εμβόλια», σημειώνει η Στέλλα
Κυριακίδου.
Επιπροσθέτως, καλεί «τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να
ξεκινήσουν τις εκστρατείες εμβολιασμού τους, συμπεριλαμβανομένων των
προσαρμοσμένων εμβολίων.
«Για να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών, η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα δράσεις για στρατηγικές εμβολιασμού
κατά της COVID-19 και θα καθορίσει μέτρα για
να αποφευχθεί η έξαρση του κορονοϊού φέτος
το φθινόπωρο και τον χειμώνα», τονίζει.
Τέλος, η κ. Κυριακίδου αναφέρει ότι «η πανδημία δεν έχει τελειώσει, αλλά η ταχεία ανάπτυξη και προσαρμογή των εμβολίων για την
ανταπόκριση σε αυτόν τον ιό είναι μια από τις
μεγαλύτερες επιτυχίες στη σύγχρονη ιστορία
της ιατρικής: ας φροντίσουμε τώρα να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους,
για εμάς και τους αγαπημένους μας».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού
Το ετήσιο αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού,
συμπέρανε μια νέα ισπανική επιστημονική
μελέτη.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Φρανσίσκο ντε Αμπάχο του Πανεπιστημίου της Αλκαλά, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό «Neurology» της Αμερικανικής
Ακαδημίας Νευρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία
για 14.322 ανθρώπους άνω των 40 ετών που είχαν πάθει ισχαιμικό εγκεφαλικό (προκαλείται
από μπλοκάρισμα της ροής του αίματος στον
εγκέφαλο) και 71.610 που δεν είχαν πάθει.
Αφού ελήφθησαν υπόψη διάφοροι παράγο-

ντες κινδύνου για εγκεφαλικό (ηλικία, υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη κ.α.), η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσοι είχαν κάνει
εμβόλιο κατά της γρίπης, είχαν 12% μικρότερη
πιθανότητα να πάθουν εγκεφαλικό. Αντίθετα,
το εμβόλιο κατά της πνευμονίας δεν βρέθηκε
να έχει ανάλογη θετική επίπτωση στον κίνδυνο εγκεφαλικού.
«Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η λοίμωξη
της γρίπης αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού,
όμως υπό διερεύνηση βρίσκεται κατά πόσο ο
αντιγριπικός εμβολιασμός μπορεί να βοηθήσει στην προστασία έναντι ενός εγκεφαλικού.
Η νέα μελέτη μας δείχνει ότι όσοι έκαναν αντι-

γριπικό εμβόλιο, έχουν μικρότερο κίνδυνο
εγκεφαλικού. Για να προσδιοριστεί πάντως
κατά πόσο αυτό όντως οφείλεται στην προ-

στατευτική επίπτωση του ίδιου του εμβολίου
ή σε άλλους παράγοντες, χρειάζεται περισσότερη έρευνα», δήλωσε ο δρ Αμπάχο.
«Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα αποτελέσματα
είναι άλλος ένας λόγος για τους ανθρώπους
να κάνουν κάθε χρόνο το εμβόλιο κατά της
γρίπης, ιδίως αν έχουν αυξημένο κίνδυνο για
εγκεφαλικό», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης που δεν αποδεικνύει ότι το ίδιο το αντιγριπικό εμβόλιο
μειώνει τον κίνδυνο του εγκεφαλικού, αλλά
δείχνει ότι υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ
τους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Υγεία

Εμμηνόπαυση, το μεσοκαλόκαιρο της ζωής

Σε όλο τον κόσμο γυναικολόγοι ζητούν μια πιο ουδέτερη προσέγγιση της εμμηνόπαυσης. Αυτή η φάση της
ζωής έχει και τις καλές της πλευρές, οι οποίες πρέπει
να αναδειχθούν με σωστή ενημέρωση.
Η εμμηνόπαυση θεωρείται το φθινόπωρο της ζωής, ο αποχαιρετισμός στη
γονιμότητα, μια φάση δυσφορίας και
περιορισμών. Η αποκλειστικά αρνητική
άποψη για την εμμηνόπαυση πρέπει να

Lancet. Η εμμηνόπαυση στιγματίζεται
λανθασμένα, ήταν το κεντρικό νόημα
του δημοσιεύματος. Πολλές γυναίκες
πράγματι αντιμετωπίζουν προβλήματα
σε αυτή τη φάση, κάποιες υποφέρουν
από εξάψεις, νυχτερινές
εφιδρώσεις, κατάθλιψη,
μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας ή διαταραχές ύπνου. Ωστόσο
πολλές γυναίκες δεν
έχουν αυτά τα προβλήματα ενώ υπάρχουν
και οι θετικές πλευρές.
Δεν εμφανίζεται πλέον
η ενοχλητική έμμηνος
ρύση και δεν χρειάζεται
η αντισύλληψη. Η εμμηνόπαυση μπορεί επίσης
να σηματοδοτήσει μια
νέα αρχή στη ζωή μιας
Γιατροί σε όλο τον κόσμο ζητούν μια πιο θετική αντιμετώπιση
γυναίκας.
της εμμηνόπαυσης

αλλάξει άμεσα, λένε οι ειδικοί. Επίσης
διάσημες γυναίκες αναφέρονται ανοιχτά πλέον στις προσωπικές τους εμπειρίες. Πρόσφατα και η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα.
«Ώρα για αλλαγή. Χρειαζόμαστε μια
νέα στάση απέναντι στην εμμηνόπαυση» ήταν ο τίτλος κεντρικού άρθρου
μέσα στο καλοκαίρι του καταξιωμένου επιστημονικού περιοδικού The

Μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση
Η εμμηνόπαυση «δεν είναι μια έλλειψη
ορμονών που χρήζει θεραπείας» λένε
γιατροί από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και το Βασιλικό Γυναικολογικό
Νοσοκομείο στη Βικτώρια της Αυστραλίας. Οι γιατροί ζητούν «μια πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη εικόνα» για τη
γυναικεία γήρανση. Προτείνουν καλύτερη ενημέρωση των γυναικών και έμφαση στα θετικά. Οι μεγαλύτερες γυναίκες

μπορούν να προσφέρουν θετικά πρότυπα δύναμης, ομορφιάς, εμπειρίας.
Το δεύτερο μισό της ζωής δεν είναι το
«φθινόπωρο της ζωής», λέει επίσης η
γυναικολόγος από το Βιζμπάντεν, Σέιλα ντε Λιζ, η οποία έγραψε ένα μπεστ
σέλερ για την εμμηνόπαυση, μιλώντας
για ένα «μεσοκαλόκαιρο». Η ντε Λιζ
πιστεύει ότι η εικόνα αυτής της φάσης
της ζωής πρέπει να αλλάξει. «Είναι καιρός να μάθουμε για την εμμηνόπαυση
και τα οφέλη της», τονίζει και η Κάτριν
Σάουντιγκ, Πρόεδρος της Γερμανικής
Εταιρείας Εμμηνόπαυσης. Παραδέχεται
πάντως πως το 30% έως και 50% των
γυναικών έχουν συμπτώματα που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής τους,
ωστόσο επισημαίνει πως
πράγματι υπάρχουν πάρα
πολλές
προκαταλήψεις.
Πρόκειται για ένα θεμα
ταμπού και μια περίεργη
εξίσωση που σημαίνει ηλικιωμένος ίσον άσχημος,
άρρωστος, ανόητος.

τική θεραπεία», λέει η γυναικολόγος.
Η θεραπεία πρέπει να προσαρμόζεται
στις ανάγκες κάθε μίας γυναίκας.
Ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα
μπορούσε να είναι τα δισκία οιστρογόνων που εισάγονται κολπικά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δίνονται χωρίς συνταγή.
Η Γερμανική Εταιρεία Ενδοκρινολογίας
επισημαίνει ωστόσο ότι υπάρχουν συμπτώμτα που δεν μπορούν να περιοριστούν με αυτά τα δισκία όπως είναι οι
εξάψεις, οι νυχτερινές εφιδρώσεις, η
κακή διάθεση ή δυσκολία στον ύπνο.
Όπως και να έχουν τα πράγματα, το βέβαιο είναι πως θα πρέπει να αλλάξει η
εικόνα της γυναίκας στην εμμηνόπαυ-

Εξατομικευμένη αντιμετώπιση
Η γιατρός τονίζει πως τρία
σημεία είναι σημαντικά. Το
θέμα πρέπει να αποϊδεολοΤο 30% έως 50% των γυναικών αντιμετωπίζουν προβλήματα
γικοποιηθεί, οι γυναίκες να στην εμμηνόπαυση
ενημερωθούν καλύτερα και
οι γυναικολόγοι να είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι. Υπάρχουν ακό- ση και το θέμα να αντιμετωπιστεί μέσα
μη πολλές συζητήσεις για την ορμονική από ένα πιο θετικό πρίσμα.
υποκατάσταση. Τα υποκατάστατα των
ορμονών έχουν φανατικούς οπαδούς Σάντρα Τράουνερ, DPA
αλλά και πολέμιους. Η Σάουντικ πιστεύει ότι και οι δύο ακραίες θέσεις είναι λά- Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου
θος. «Κάθε γυναίκα είναι διαφορετική
και κάθε γυναίκα χρειάζεται διαφορε- Πηγή: dw.com
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Τι θα γίνει εάν η θερμοκρασία στον πλανήτη αυξηθεί πέραν του 1,5 ° Κελσίου
Εάν η θερμοκρασία στον πλανήτη αυξηθεί
πέραν του 1,5 ° Κελσίου, με άλλα λόγια εάν
δεν τηρηθεί ο πιο φιλόδοξος στόχος της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, ενδέχεται
να υπάρξουν αλλαγές που θα είναι «χωρίς
επιστροφή» και θα πυροδοτήσουν καταστροφικές αλυσιδωτές αντιδράσεις, προειδοποιεί
μελέτη που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη στην
επιστημονική επιθεώρηση Science.
Οι τρέχουσες θερμοκρασίες, ήδη σε άνοδο,
απειλούν να πυροδοτήσουν πέντε τέτοιες
αλλαγές, ιδίως στους παγετώνες της Ανταρκτικής και της Γροιλανδίας, προειδοποιούν οι
συντάκτες της μελέτης, που κρίνουν πάντως
ότι δεν είναι ήδη πολύ αργά για να αναληφθεί
δράση.
«Για εμένα, αυτό θα άλλαζε το πρόσωπο του
κόσμου - κυριολεκτικά, αν τον κοιτάς από το
διάστημα», με την άνοδο του επιπέδου των
ωκεανών και με την καταστροφή δασών, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τιμ Λέντον, εκ
των βασικών συγγραφέων της μελέτης.
Είχε υπογράψει την πρώτη μείζονα δημοσίευση για το ζήτημα το 2008.
Το «σημείο καμπής για το κλίμα» είναι «το κρίσιμο όριο πέρα από το οποίο ένα (κλιματικό)
σύστημα αναδιοργανώνεται, συχνά βίαια και
με αμετάκλητο τρόπο», βάσει του ορισμού
της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ. Πρόκειται για φαινόμενα που πυροδοτούν, με ανεξάρτητο κι αναπόδραστο τρόπο, αλυσιδωτές αντιδράσεις.
Αν και οι αρχικές αναλύσεις εκτιμούσαν πως
το όριο για αυτά τα φαινόμενα κυμαινόταν

από την κατηγορία «ενδεχόμενα» σε αυτή των
«πιθανών» και άλλα πέντε θα γίνουν επίσης
«πιθανά», σύμφωνα με τη μελέτη.

στο φάσμα μεταξύ των 3 και των 5 ° Κελσίου,
η πρόοδος στις παρατηρήσεις, στα κλιματολογικά μοντέλα, καθώς και στην ανασύσταση
των παλαιοκλιματικών συνθηκών, μείωσαν
δραστικά τον υπολογισμό.
Η μελέτη που δημοσιεύεται στο Science αποτελεί σύνθεση 200 και πλέον επιστημονικών
δημοσιεύσεων. Διεξήχθη για να προβλεφθούν με περισσότερη ακρίβεια τα όρια αυτών των «σημείων καμπής».
Οι συγγραφείς αναφέρονται σε εννιά μείζονα
«σημεία καμπής» σε πλανητικό επίπεδο και
επτά σε περιφερειακό επίπεδο, συνολικά 16.
Ανάμεσά τους, πέντε μπορεί να πυροδοτηθούν ακόμη και με τις σημερινές θερμοκρασίες, που έχουν αυξηθεί κατά 1,2 ° Κελσίου σε
σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή: το
λιώσιμο της κάλυψης πάγου στην Ανταρκτική και στη Γροιλανδία, η απότομη τήξη του
περμαφρόστ, η διακοπή του φαινομένου της
μεταφοράς θερμότητας στη θάλασσα του Λαμπραντόρ και η εξάλειψη των κοραλλιογενών
φραγμάτων.
Αν η αύξηση της θερμοκρασίας φθάσει τον 1,5
° Κελσίου άλλα τέσσερα σημεία θα περάσουν

«Σημείο κοινωνιολογικής καμπής»
Για τα στρώματα πάγου στη δυτική Ανταρκτική και στη Γροιλανδία, το ξεπέρασμα του
σημείου καμπής, εκτιμούν οι επιστήμονες, θα
προκαλέσει αύξηση του επιπέδου της θάλασσας κατά 10 μέτρα, αν και μπορεί να χρειαστούν εκατοντάδες χρόνια γι’ αυτό, σύμφωνα
με τον Τιμ Λέντον του βρετανικού πανεπιστημίου του Έξετερ.
Αν και η καταστροφή των κοραλλιογενών
φραγμάτων έχει ήδη αρχίσει, η άνοδος της
θερμοκρασίας μπορεί να την κάνει οριστική,
πλήττοντας 500 εκατ. ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτά.
Στη θάλασσα του Λαμπραντόρ, το φαινόμενο
της μεταφοράς θερμότητας, που οδηγεί θερμό αέρα στην Ευρώπη, μπορεί να ανατραπεί,
κάτι που θα σημάνει πολύ πιο βαρείς χειμώνες στη Γηραιά Ήπειρο, όπως κατά τη λεγόμενη μικρή εποχή των παγετώνων (αρχές 14ουμέσα 19ου αιώνα).
Αν επιταχυνθεί η τήξη του περμαφρόστ, θα
εκλυθούν τεράστιες ποσότητες αερίων που
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
και θα αλλάξουν δραματικά τα τοπία στη Ρωσία, στον Καναδά, στη Σκανδιναβία.
Με την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5 ° Κελσίου, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια ρεύματα του Ατλαντικού (το
Atlantic Meridional Overturning Circulation, ή

AMOC ) θα διαταραχθεί και αν η θερμοκρασία
αυξηθεί κατά 2 ° Κελσίου, το ίδιο θα συμβεί
με τους μουσώνες στη δυτική Αφρική, στο Σαχέλ και στο δάσος του Αμαζονίου, που μπορεί
κατά συνέπεια να μεταμορφωθεί σε σαβάνα.
Αυτές οι καταστροφικές συνέπειες εξαρτώνται από τη διάρκεια που θα έχει η αύξηση
της θερμοκρασίας, σύμφωνα με άλλον έναν
από τους συγγραφείς της μελέτης, τον Ντέιβιντ Άρμστρονγκ Μακέι: αν η αύξησή της 1,5 °
Κελσίου διαρκέσει 50 ή 60 χρόνια, ο πλανήτης
θα ζήσει τα χειρότερα.
Όμως αυτά τα «σημεία καμπής» δεν επηρεάζουν αφ’ εαυτών την αύξηση της θερμοκρασίας, πρόσθεσε, εκτιμώντας πως η ανθρωπότητα μπορεί ακόμη να περιορίσει τις ζημιές.
Ωστόσο παραμένει απαραίτητο «να μειώσουμε τις εκπομπές» των αερίων που προκαλούν
το φαινόμενο του θερμοκηπίου «το συντομότερο δυνατό», επέμεινε ο επιστήμονας.
Ο κ. Λέντον, από τους γνωστότερους ειδικούς
για την κλιματική αλλαγή διεθνώς, θέλει να
πιστεύει ότι η ιδέα του «σημείου καμπής»
μπορεί να μεταφραστεί επίσης, θετικά σε
αυτή την περίπτωση, και στον αγώνα εναντίον της κλιματικής κρίσης: μιλά για «σημείο
κοινωνιολογικής καμπής», που θα ενθαρρύνει το πέρασμα στη δράση.
«Αυτό μου επιτρέπει να σηκώνομαι από το
κρεβάτι το πρωί (...). Μπορούμε να αλλάξουμε, μπορούμε να μεταμορφώσουμε τον τρόπο
ζωής μας; Βλέποντάς το συστημικά, αυτή η
ιδέα, του σημείου καμπής, μάς προσφέρει μια
αχτίδα ελπίδας». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σπορ

Πρώτη και
καλύτερη
με Γιάννη
ρέκορντμαν η
Ελλάδα, 99-79 την
Ουκρανία

Η Ελλάδα εξασφάλισε την πρωτιά στον
τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2022
μετά τη νίκη με 99-79 επί της Ουκρανίας, όντας η πρώτη ομάδα στη διορ-

γάνωση με το 4/4 μέχρι τώρα. Ασύλληπτος ξανά ο Αντετοκούνμπο με ρεκόρ
πόντων στην Εθνική ομάδα.
Αρνείται να χάσει η Εθνική μας. Η Ελλάδα παρόλο που ξεκίνησε δυνατά
την αναμέτρηση και ξέφυγε στο σκορ,
τα προβλήματα στο pick and roll και η
αστοχία στο τρίποντο δεν της επέτρεψε να κρατήσουν το προβάδισμα. Οι
Ουκρανοί έβρισκαν λύσεις με πόντους
κοντά στη ρακέτα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και έκλεισαν
το ημίχρονο στο +7.
Πηγή: ΕΡΤ

Το δώρο της Ίντερ στον Γιάννη
Αντετοκούνμπο

Τη φανέλα της με το όνομά του
-Giannis-και τον αριθμό 34 έκανε η
Ίντερ δώρο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που βρέθηκε χθες (7/9), μαζί με
άλλους Έλληνες διεθνείς, στις εξέδρες
του Meazza, για να παρακολουθήσουν
τον αγώνα με την Μπάγερν (0-2), στην
πρεμιέρα των ομίλων του Champions
League.
Επίσης η ιταλική ομάδα, στην ιστοσελίδα της, έκανε εκτενή αναφορά στην
παρουσία του Έλληνα σούπερ σταρ,
πρωταθλητή ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι
Μπακς και δύο φορές MVP.
«Νύχτα αστεριών στο Meazza: η Εθνική Ελλάδας, η ομάδα μπάσκετ της
Ιταλίας και άλλοι πρωταθλητές του
μπάσκετ, στις κερκίδες για να παρα-

κολουθήσουν το Champions League.
Ιδιαίτεροι θεατές στο Σαν Σίρο για το
Ίντερ-Μπάγερν Μονάχου, ενώ το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βρίσκεται σε
εξέλιξη στο Assago Forum. Έτσι στις
εξέδρες του Meazza βρέθηκαν πολλοί
πρωταθλητές μπάσκετ», αναφέρει εν
συνεχεία η ιστοσελίδα της Ίντερ.
«Ανάμεσα στους special guests ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πρώην MVP του
NBA και εξαιρετικός παίκτης, μαζί με
τα αδέρφια και τους συμπαίκτες του
από την Ελλάδα,η οποία συμμετέχει
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μεγάλος ο ενθουσιασμός για τον Έλληνα
πρωταθλητή, που παρακολούθησε
τον αγώνα, πόζαρε με τη φανέλα των
Νερατζούρι και έζησε την εξαιρετική

ατμόσφαιρα του Meazza,» καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Φιέστα» για Μαρσέλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

ριο (5/9) στις 21:00.
Η είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι
ελεύθερη.
Οι φίλαθλοι θα μπορούν να εισέρχονται στις εξέδρες του Σταδίου από τις
εισόδους στις Θύρες 33-35, ενώ τα πάρκινγκ του σταδίου θα είναι ανοικτά μέχρι το όριο διαθεσιμότητας. Οι θύρες
θα ανοίξουν στις 20:00.
Ο 34χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός έγραψε τη δική του ιστορία στη
Ρεάλ, με αποτέλεσμα να αναχθεί σε
θρύλο. Φέτος το καλοκαίρι έμεινε
ελεύθερος από τους μερένγκες μετά
από 15 χρόνια.

Την ευκαιρία να «αποθεώσουν» τον
Μαρσέλο θα έχουν αύριο (5/9, 21:00), οι
φίλοι του Ολυμπιακού, που θα βρεθούν
στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η διοίκηση των «ερυθρολεύκων», ανακοίνωσε
την διοργάνωση μίας άτυπης γιορτής
(σ.σ με ελεύθερη είσοδο), προκειμένου
ο Βραζιλιάνος άσος, να γνωρίσει τους
φιλάθλους των πρωταθλητών.

Ο κορυφαίος αριστερός οπισθοφύλακας όλων των εποχών, υπέγραψε στον
Ολυμπιακό μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την προοπτική ετήσιας
ανανέωσης και θεωρείται βέβαιο, ότι
θα ενισχύσει σημαντικά την ομάδα στις
υποχρεώσεις της, τόσο στην Ελλάδα,
αλλά κυρίως στο Europa League.
Σε ανάρτηση του στο Instagram, σχετι-

κά με την επιλογή του να συνεχίσει την
καριέρα του στον Ολυμπιακό, ο Μαρσέλο, έγραψε με νόημα: «Ας συνεχίσουμε
να γράφουμε Ιστορία μαζί. Πάμε Ολυμπιακέ»…
Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:
«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει ότι η
υποδοχή του Παγκόσμιου Μαρσέλο θα
γίνει στο «Γεώργιος Καραισκάκης» αύ-

Η τροπαιοθήκη του στη Ρεάλ κάτι παραπάνω από γεμάτη. Κατέκτησε πέντε
τίτλους Champions League, έξι πρωταθλήματα Ισπανίας, δύο Κύπελλα, πέντε
Σούπερ Καπ Ισπανίας, τρία ευρωπαϊκά
Σούπερ Καπ και τέσσερα παγκόσμια
συλλόγων. Είχε συνολικά 546 συμμετοχές και ήταν εκ των ηγετών της ομάδας.
Παράλληλα έχει αγωνιστεί σε 58 ματς
με το εθνόσημο.
Από την στιγμή που έμεινε ελεύθερος
από τη Ρεάλ έγινε από τους πιο περιζήτητους ελεύθερους. Δέχθηκε κρούσεις από το MLS, ωστόσο το πρώτο
του μέλημα είναι η παραμονή του
στην Ευρώπη».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Θέμα

ΟΗΕ: Φτώχεια, παιδεία, βιοτικό επίπεδο: λόγω της covid ο κόσμος
πήγε 5 χρόνια πίσω

Αντιμέτωπος με μια πρωτόγνωρη σειρά κρίσεων, κυρίως αυτή της πανδημίας covid-19, ο κόσμος πήγε πέντε χρόνια πίσω σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη
ανάπτυξη, προκαλώντας «δυσπιστία»
και «αγανάκτηση» σε όλο τον κόσμο,
προειδοποίησε ο ΟΗΕ σε έκθεσή του
που δημοσιεύθηκε σήμερα.
Για πρώτη φορά από τη δημιουργία
του πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης
-- που λαμβάνει υπόψη του το προσδόκιμο ζωής, την εκπαίδευση και το
βιοτικό επίπεδο-παρουσίασε μείωση
δύο συνεχόμενα χρόνια, το 2020 και το
2021, τόνισε η έκθεση του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNDP).«Αυτό
σημαίνει ότι πεθαίνουμε νωρίτερα,
είμαστε λιγότερο μορφωμένοι και τα
εισοδήματά μας μειώνονται», εξήγησε
ο επικεφαλής του UNDP Αχίμ Στάινερ.
«Με τις τρεις αυτές παραμέτρους μπορεί κάποιος να σχηματίσει μια εικόνα
για τον λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι αρχίζουν να νιώθουν απελπισμένοι, αγανακτισμένοι, ανήσυχοι για το
μέλλον», πρόσθεσε.
Την ώρα που ο δείκτης αυτός αυξανόταν συνεχώς επί δεκαετίες, το 2021
μειώθηκε στο επίπεδο του 2016, «σβήνοντας» χρόνια προόδου. Κύρια αιτία
η covid, αλλά και οι κλιματικές καταστροφές που αυξάνονται και οι κρίσεις
που διαδέχονται η μία την άλλη χωρίς
να δίνουν περιθώριο στους λαούς να
ανακάμψουν.
«Έχουμε ζήσει καταστροφές και στο
παρελθόν, υπήρχαν συγκρούσεις και
στο παρελθόν, αλλά η συσσώρευση
όλων αυτών με τα οποία είμαστε αντιμέτωποι τώρα αποτελεί ένα μεγάλο

πισωγύρισμα για την ανάπτυξη της ανθρωπότητας», υπογράμμισε ο Στάινερ.
Το πισωγύρισμα αυτό αφορά περισσότερο από το 90% των χωρών, αν
και υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Σε
καλύτερη θέση βρίσκονται η Ελβετία,
η Νορβηγία και η Ισλανδία, ενώ στις
τελευταίες θέσεις του καταλόγου το
Νότιο Σουδάν, το Τσαντ και ο Νίγηρας.
Και την ώρα που κάποιες χώρες έχουν
αρχίσει να συνέρχονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας, πολλές άλλες
στη Λατινική Αμερική, την υποσαχάρια
Αφρική, τη νότια Ασία ή την Καραϊβική
δεν είχαν τον χρόνο να ανακάμψουν
προτού πληγούν από μια νέα κρίση:
τον πόλεμο στην Ουκρανία.
«Ζοφερές προοπτικές»
Με τον πόλεμο αυτό να έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ενεργειακή και διατροφική ασφάλεια, «αναμφίβολα οι
προοπτικές για το 2022 είναι ζοφερές»,
εκτίμησε ο Στάινερ.
Η μείωση του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στη μείωση
του προσδόκιμου ζωής κατά περισσότερο από ενάμιση χρόνο από το 2019
ως το 2021 (από 71,4 χρόνια το 2021
έναντι 73 το 2019).«Παρά τη σημαντική
ανάκαμψη της οικονομίας το 2021 το
προσδόκιμο ζωής εξακολουθεί να μειώνεται», σημείωσε ο συντάκτης της έκθεσης Πέδρο Κονσεϊσάο στη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου, χαρακτηρίζοντας
την τάση αυτή «πρωτόγνωρο σοκ».
«Στις ΗΠΑ παρατηρείται μείωση κατά
δύο ετών του προσδόκιμου ζωής, σε
άλλες χώρες η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη», πρόσθεσε.
Η έκθεση παρουσιάζει έναν κόσμο και

τους πολίτες «αναστατωμένους» από
τις κρίσεις που συσσωρεύονται και
από την «αβεβαιότητα» που προκαλούν αυτές.
«Οι άνθρωποι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους», σημείωσε ο Σταίνερ
φοβούμενος ότι όλη αυτή «η αγανάκτηση» θα οδηγήσει κάποιους σε
ακραίες οδούς και τη βία.
«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με
τους κανόνες του παιχνιδιού του προηγούμενου αιώνα, που βασίζονταν στην
οικονομική ανάπτυξη», πρόσθεσε. «Η
αλλαγή που έχουμε ανάγκη απαιτεί
νέους δείκτες: μείωση της χρήσης του
άνθρακα, λιγότερες ανισότητες, περισσότερη βιωσιμότητα ...».
Η έκθεση προτείνει η παγκόσμια κοινότητα να επικεντρωθεί σε τρεις άξονες:
επενδύσεις, κυρίως στις ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας και στην προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες, εγγυήσεις για την απορρόφηση των σοκ και
καινοτομίες για την ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης μελλοντικών
κρίσεων.
Το UNDP ζητεί επίσης να μην συνεχιστεί η τρέχουσα τάση μείωσης της
αναπτυξιακής βοήθειας προς τις πιο
ευάλωτες χώρες.
«Θα ήταν μεγάλο λάθος», το οποίο θα
μειώσει «τις ικανότητές μας να εργαστούμε από κοινού», επέμεινε ο Στάινερ, την ώρα μάλιστα που «η κλιματική
αλλαγή, η φτώχεια, η κυβερνοεγκληματικότητα, οι πανδημίες απαιτούν να
εργαστούμε όλοι μαζί ως παγκόσμια
κοινότητα».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αντιμέτωπη με τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 500 ετών η Ευρώπη –
Προειδοποίηση επιστημόνων για την Καλιφόρνια
Στη Γαλλία, κατά 33 εκατοστά έχει
υποχωρήσει από τις αρχές του καλοκαιριού και η στάθμη των υδάτων στη
λίμνη Αννεσύ, η οποία τροφοδοτεί με
πόσιμο νερό 150.000 κατοίκους.

Αντιμέτωπη με τη χειρότερη ξηρασία
των τελευταίων 500 χρόνων είναι η
Ευρώπη, όπως διαπιστώνει το Κοινό
Κέντρο Ερευνών της Κομισιόν με την
εικόνα των μεγαλύτερων ποταμών της
Γηραιάς Ηπείρου να έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι
ενδεικτικό ότι μέρος του Λίγηρα διασχίζεται πλέον με τα πόδια.
Κι ενώ το καλοκαίρι δεν έχει ακόμη τελειώσει, πάνω από 6.600.000
στρέμματα έχουν καεί στα κράτη της
Ε.Ε από τον Ιανουάριο, αριθμός-ρεκόρ
γι’ αυτή τη χρονική περίοδο. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι τεράστιες
δασικές πυρκαγιές, η πρωτοφανής ξηρασία και οι συνεχείς καύσωνες που
ταλαιπωρούν την Ευρώπη είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.
Στη Βρετανία, εκτιμάται ότι η ξηρασία που καταγράφεται σε πολλές περιοχές θα συνεχιστεί και τον επόμενο
χρόνο. Σε απόγνωση βρίσκονται οι
κτηνοτρόφοι. Τα βοσκοτόπια έχουν
ξεραθεί και ταΐζουν πλέον τα ζώα με

Κι ενώ η Ευρώπη ταλανίζεται από την
ξηρασία, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι
σκηνές από ταινίες καταστροφής μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Νέα
έρευνα δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή έχει διπλασιάσει τις πιθανότητες
μία καταστροφική πλημμύρα να πνίξει την Καλιφόρνια τις επόμενες δεκαετίες με τους επιστήμονες να λένε ότι
θα είναι κάτι που ουδείς έχει βιώσει
μέχρι στιγμής στο παρελθόν.
τα αποθέματα που είχαν συγκεντρώσει για το χειμώνα.
Τους πιο ξηρούς μήνες από το 1901 βιώνει και η Ουγγαρία. Σε ιστορικά χαμηλά πλησιάζει η στάθμη του νερού
και στον Δούναβη. Από τον Ιανουάριο
έχει πέσει 25% λιγότερη βροχή σε σχέ-

ση με τις αντίστοιχες περιόδους στο
παρελθόν.
Με τον Ρήνο να στερεύει μέρα με την
ημέρα, προκαλώντας προβλήματα
στη ναυσιπλοία, η Γερμανία εξετάζει
τη μεταφορά υλικών κι εξοπλισμού
για την παραγωγή ενέργειας μέσω του
σιδηροδρομικού δικτύου.

Χαρακτηριστικό των σαρωτικών αλλαγών που έχει επιφέρει η κλιματική
αλλαγή είναι η πλημμύρα στην άνυδρη και αφιλόξενη κοιλάδα του Θανάτου, όπου μέσα σε τρεις έπεσαν την
προηγούμενη εβδομάδα 40 χιλιοστά
βροχής.
Πηγή: ΕΡΤ

Καθώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται
λόγω του Covid-19 είναι πραγματικά μοναδικές 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 εργαζομένων και της κοινωνίας μας, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον
covid-19 με τακτικές ενημερώσεις και καθοδήγηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 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 είναι 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.

