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2 Επικαιρότητα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη 
συνέντευξη που έδωσε στο CNN, ερωτηθείς 
πώς πρέπει να αντιδράσει η Ευρώπη απέναντι 
στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε πως πρέπει να 
μείνει σταθερή στον δρόμο που έχει επιλέξει.
«Με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα ταχθή-
καμε υπέρ της επιβολής πολύ αυστηρών κυ-
ρώσεων στη Ρωσία. Γνωρίζουμε πως αυτές οι 
κυρώσεις φέρνουν αποτελέσματα, αλλά χρει-
άζεται χρόνος ώστε να επιφέρουν σημαντικές 
επιπτώσεις στην οικονομία της Ρωσίας. Εν τω 
μεταξύ, φυσικά, αυτό που πρέπει να κάνουμε εί-
ναι να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε τους 
πολίτες μας, τις επιχειρήσεις μας, τα νοικοκυριά 
μας, από το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας, 
αφού η Ρωσία έχει προχωρήσει στην εργαλειο-
ποίηση του αερίου με αποτέλεσμα η τιμή του να 
έχει εκτοξευθεί και αυτό έχει σοβαρές επιπτώ-
σεις στο κόστος της ενέργειας για ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή ήπειρο», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Για την 8η δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρω-
σίας είπε ότι δεν είναι έτοιμος να κάνει κάποιο 
σχόλιο καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. 
Και πρόσθεσε: «Η συζήτηση αυτή τη στιγμή γί-
νεται σε τεχνικό επίπεδο πριν παρουσιαστούν 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά 
αυτό που μπορώ να πω είναι πως τα επτά πακέ-
τα κυρώσεων που έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμο-
γή αποτελούν πολύ σημαντική παρέμβαση, με 
την έννοια πως προκαλούν ήδη πολύ σημαντι-
κές δυσκολίες στη Ρωσία. Αλλά όπως σας είπα, 
θα πρέπει να μείνουμε σταθεροί στον δρόμο 
που έχουμε επιλέξει. Πρέπει να διατηρήσουμε 
τη συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών ενόψει 
του πολύ δύσκολου χειμώνα. Πρέπει να υιο-
θετήσουμε πιο αποφασιστική στάση ώστε να 
περιορίσουμε τις επιπτώσεις του αυξανόμενου 
κόστους του φυσικού αερίου. Η Ελλάδα βρίσκε-
ται στην πρώτη γραμμή υποστηρίζοντας την 
ανάγκη να επιβληθεί πλαφόν στο σύνολο του 
φυσικού αερίου που εισάγεται σήμερα στην Ευ-
ρώπη, όχι μόνο στο ρωσικό αέριο. Νομίζω ότι 
αυτή η πρόταση κερδίζει όλο και περισσότερο 
έδαφος, και προσβλέπουμε σε πιο συγκεκριμέ-
νες κατευθύνσεις εκ μέρους της Επιτροπής σχε-
τικά με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
αυτή την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου 
από τη Ρωσία».
Στην ερώτηση τι πιστεύει ότι πρέπει να περι-
λαμβάνει η νέα δέσμη κυρώσεων και για τη στά-
ση της Ουγγαρίας, ο πρωθυπουργός απάντησε: 
«Δεν μπορώ να μιλήσω για την Ουγγαρία, αλλά 
αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα χρεια-
ζόμαστε όλες τις χώρες στην ίδια κατεύθυνση. 
Δεν είναι μυστικό ότι η Ουγγαρία έχει εκφράσει 
σημαντικές επιφυλάξεις για την επιβολή πρό-

σθετων κυρώσεων. Αυτό που μπορώ να σας πω 
είναι ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όποιες 
πρόσθετες κυρώσεις επιβάλλουμε στη Ρωσία 
θα πρέπει να πλήξουν τη ρωσική οικονομία πε-
ρισσότερο από ό,τι θα πλήξουν την ευρωπαϊκή 
οικονομία. Υπάρχει λοιπόν εύρος επιλογών στο 
τραπέζι, αλλά δεν υπάρχουν τόσες πολλές επι-
λογές τις οποίες δεν έχουμε εξετάσει ως τώρα. 
Νομίζω ότι οι περισσότερες από τις κυρώσεις 
που μπορεί κανείς να σκεφτεί έχουν ήδη επι-
βληθεί». Αναφερόμενος στο κόστος των τιμών 
της ενέργειας, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως 
όλες οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αντιμέ-
τωπες και κυρίως με αυτές του φυσικού αερίου 
που έχουν εκτοξευθεί. «Και όπως γνωρίζετε, 
υπάρχει άμεση μεταφορά του κόστους του φυ-
σικού αερίου στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργει-
ας. Άρα έπρεπε ουσιαστικά να αντιμετωπίσου-
με ένα διπλό πρόβλημα. Αυτό που κάναμε στην 
Ελλάδα, και νομίζω ότι ήμασταν πρωτοπόροι 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι να δημιουργήσου-
με αρκετά εξειδικευμένο μηχανισμό που ουσι-
αστικά ‘πιάνει’ τα υπερκέρδη των παραγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας στην πηγή.
Στη συνέχεια διοχετεύουμε αυτά τα κέρδη σε 
ειδικό Ταμείο Αλληλεγγύης που μάς βοηθάει να 
επιδοτήσουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος και του φυσικού αερίου. Έτσι, είπαμε στους 
πολίτες ότι θα πληρώσουν περισσότερα για την 
ενέργεια, αλλά προσπαθούμε να απορροφήσου-
με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης ώστε 
να διασφαλίσουμε ότι οι αυξήσεις στο κόστος 
της ενέργειας -λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε 
μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα- δεν θα είναι 
υπερβολικές. Αυτή είναι η λογική που υιοθέτησε 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι έχουν δει τι 
κάναμε στην Ελλάδα. Έχουμε αποδείξει ότι αυτή 
η μέθοδος πραγματικά λειτουργεί.
Έτσι, κάθε μέρα παίρνουμε εκατομμύρια από τα 
υπερκέρδη και τα διοχετεύουμε σε αυτό το πρό-
γραμμα επιδοτήσεων. Και νομίζω ότι η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση πρόκειται να προτείνει σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν έναν 
παρόμοιο μηχανισμό. Επομένως, αυτή είναι 
μια πρώτη γραμμή άμυνας για να διασφαλίσου-
με ότι κάνουμε μια παρέμβαση στην αγορά, η 
οποία κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως απα-
ραίτητη όταν αντιμετωπίζουμε αυτές τις έκτα-
κτες καταστάσεις» πρόσθεσε.
Ερωτηθείς για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέρ-
γειας στην Ελλάδα τόνισε πως στο πρόγραμμα 
επιδοτήσεων, η κυβέρνηση επιβραβεύει τους 
ανθρώπους εφόσον μειώσουν την κατανάλωση 
ρεύματος κατά 15%.
«Επομένως, είναι σημαντικό να στείλουμε μή-
νυμα ότι όλοι πρέπει να συνεργαστούμε σε αυ-

τήν την προσπάθεια. Η κυβέρνηση κάνει αυτό 
που της αναλογεί, αλλά όλοι πρέπει να δούμε 
πώς μπορούμε να μειώσουμε κατά το δυνατόν 
την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλω-
ση ηλεκτρικού ρεύματος, την κατανάλωση 
φυσικού αερίου. Παρεμβάσεις θα υπάρξουν 
επίσης και όταν πρόκειται για επιχειρήσεις 
που αποφεύγουν να καταναλώνουν φυσικό 
αέριο. Μιλάμε λοιπόν για μια συντονισμένη 
προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε 
ότι η προσπάθεια του Πούτιν να χρησιμοποιή-
σει ως όπλο το φυσικό αέριο για να επιβάλλει 
πρόσθετο πόνο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες θα 
αποτύχει», υπογράμμισε.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το κόστος της ενέρ-
γειας έχει οδηγήσει στην αύξηση του παγκό-
σμιου πληθωρισμού και αυτό είναι πραγματι-
κό πρόβλημα.
«Για αυτόν τον λόγο στην Ελλάδα, πέρα από 
ό,τι κάνουμε στον ενεργειακό τομέα, έχουμε 
ανακοινώσει επίσης πακέτο στήριξης για τα πιο 
ευάλωτα νοικοκυριά ώστε να τα βοηθήσουμε 
να αντιμετωπίσουν γενικότερα την αύξηση στο 
κόστος ζωής. Είμαστε σε θέση να το κάνουμε 
αυτό γιατί η ελληνική οικονομία είχε εξαιρετικά 
καλές επιδόσεις τον περασμένο χρόνο. Αναμέ-
νω ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα ξεπεράσει 
το 5% και αυτό μας δίνει τον δημοσιονομικό 
χώρο για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα 
πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Αλλά φυσικά, πρέπει 
συνεχώς να εξηγούμε γιατί χρειάζεται να υπο-
στηρίξουμε την Ουκρανία και γιατί δεν μπορού-
με να συμβιβαστούμε με τον ρωσικό εκβιασμό. 
Επειδή πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι 
αυτό δεν αφορά μόνο την Ουκρανία. Αφορά 
κάθε αυταρχικό ηγέτη που πιστεύει ότι τα σύ-
νορα μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Επομέ-
νως, υπάρχει, νομίζω, ένα ευρύτερο μήνυμα 
που πρέπει να σταλεί από τη διεθνή κοινότητα, 
γιατί είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας κι ενα-
ντίον της Ρωσίας σε αυτόν τον άδικο πόλεμο», 
σημείωσε.
«Παράλογος ισχυρισμός»
Για τη στάση της Τουρκίας, ο πρόεδρος της 
οποίας κατηγόρησε την Ελλάδα για εγκλήμα-
τα κατά της ανθρωπότητας, ο πρωθυπουργός 
απάντησε πως αυτός είναι εντελώς παράλογος 
ισχυρισμός.
«Η Ελλάδα έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες αν-
θρώπους στη θάλασσα. Μόλις σήμερα, είχαμε 
δύο ναυάγια. Σώσαμε περισσότερα από 100 
ανθρώπους, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. Επο-
μένως, το να κατηγορεί κάποιος την Ελλάδα για 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας -και αυτή 
η κατηγορία προέρχεται στην πραγματικότητα 
από μια χώρα που έχει ιστορικό εργαλειοποίη-

σης μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς- είναι 
εντελώς παράλογο. Θα πρέπει να υπενθυμίσω 
σε εσάς και στους τηλεθεατές σας τι συνέβη 
πριν από ενάμιση χρόνο, τον Μάρτιο του 2020, 
όταν ο πρόεδρος (της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ) 
Ερντογάν ενθάρρυνε ανοιχτά δεκάδες χιλιάδες 
απελπισμένους ανθρώπους να περάσουν στην 
Ευρώπη, στην Ελλάδα και από εκεί στην υπό-
λοιπη Ευρώπη, προκειμένου να ασκήσει πίεση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επομένως, δεν είμαστε εμείς που εργαλειοποι-
ούμε τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς. 
Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε και να 
υπερασπιστούμε τα σύνορά μας. Αλλά με πλή-
ρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και 
κάθε φορά που υπάρχει έστω και ένας άνθρω-
πος που χρειάζεται να διασωθεί στη θάλασσα, 
η ακτοφυλακή μας έχει παρέμβει. Και όπως σάς 
είπα, μόλις σήμερα διασώσαμε περισσότερους 
από 100 ανθρώπους στη θάλασσα. Άρα πρόκει-
ται για πλήρη αντιστροφή της πραγματικότη-
τας. Και είμαι πραγματικά απογοητευμένος από 
αυτού του είδους τον διαρκή πόλεμο ψευδών 
ειδήσεων.
Θα πρέπει να μπορούμε να καθίσουμε στο 
τραπέζι με την Τουρκία και να συζητήσουμε ως 
πολιτισμένοι γείτονες και να συνεργαστούμε 
πάνω στο ζήτημα της μετανάστευσης. Ήμουν ο 
πρώτος που είπε ότι η Τουρκία έχει να διαδρα-
ματίσει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της με-
ταναστευτικής κρίσης. Αλλά αυτός σίγουρα δεν 
είναι αυτός ο τρόπος, από την πλευρά της Τουρ-
κίας, να διαχειρίζεται τις διεθνείς υποθέσεις».
Ερωτηθείς γιατί το κάνει αυτό ο κ. Ερντογάν, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως δεν είναι 
σε θέση να ξέρει τι σκέφτεται ο πρόεδρος της 
Τουρκίας και αν αυτό είναι ζήτημα που αφορά 
το εσωτερικό του ακροατήριο.
«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τους τε-
λευταίους μήνες, έχουμε δει κρεσέντο τουρκι-
κής ρητορικής που στρέφεται κυρίως κατά της 
Ελλάδας με εντελώς αβάσιμους, παράλογους 
ισχυρισμούς που αμφισβητούν την κυριαρχία 
επί των ελληνικών νησιών. Έχουμε πει πολύ 
ξεκάθαρα ότι αυτό το μοτίβο ρητορικής είναι 
απαράδεκτο. Υπάρχει μόνο ένα πλαίσιο για την 
επίλυση διαφορών μεταξύ των κρατών: αυτό 
είναι η αυστηρή τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, 
στην περίπτωσή μας η τήρηση του Δίκαιου της 
Θάλασσας. Ενθαρρύνουμε συνεχώς την Τουρ-
κία να καθίσει στο τραπέζι και να συζητήσει με 
βάση αυτές τις αρχές. Εντέλει, είμαστε γείτονες 
και πρέπει να βρούμε τρόπο να επιλύσουμε τις 
διαφωνίες μας με πολιτισμένο τρόπο". 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυρ. Μητσοτάκης στο CNN: Fake news οι 
κατηγορίες Ερντογάν-Προστατεύουμε τα σύνορα 
και σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία 
του πρωθυπουργού σε λίγες ώρες (Παρασκευή 
23/9).
Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απα-
ντήσει στις τουρκικές προκλήσεις παρουσιάζο-
ντας την πραγματική εικόνα στο Αιγαίο. Η Αθήνα 
είναι αποφασισμένη να καταρρίψει έναν προς 
έναν τους εωλους ισχυρισμούς της Άγκυρας και 
ο κ.Μητσοτακης δεν πρόκειται να αφήσει ανα-
πάντητα τα όσα πρωτοφανή ισχυρίστηκε από 

το ίδιο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος. Είναι σαφές, 
όμως, ότι η απάντηση του πρωθυπουργού δεν 
θα ακολουθήσει σε ύφος την ομιλία του Ταγίπ 
Ερντογάν.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, θα απαντήσει στις ανυπόστατες τουρκικές 
κατηγορίες για το μεταναστευτικό με συγκεκρι-
μένα στοιχεία και αριθμούς ενώ θα στείλει μήνυ-
μα πως η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορα της και 
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Παράλληλα,θα αναδείξει τον ρόλο της χώρας ως 

πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Αν 
Μεσόγειο, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση 
της ότι τι οι διαφορές επιλύονται μόνο στην 
βάση του Διεθνούς Δικαίου.
Όπως έχει ήδη διαμηνύσει η Ελλάδα κρατά 
κλειστές τις πόρτες στις απειλές, δεν εκφοβίζε-
ται,αλλά επίσης κρατά ανοιχτα τα παράθυρα 
στο διάλογο.
Διπλωματικός μαραθώνιος 
Πάντως η ελληνική διπλωματία συνεχίζει τον 
μαραθώνιο της ενημέρωσης σε φίλους και συμ-

μάχους για τους κινδύνους του τουρκικού αναθε-
ωρητισμού, μέσα από τις διμερείς συναντήσεις 
του ΥΠΕΞ με ομολόγους του από όλο τον κόσμο, 
στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, στην Νέα 
Υόρκη, καθώς και των παρεμβάσεων σε φόρα και 
εκδηλώσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και 
του κυρίου Δένδια, με κορυφαίο γεγονός βέβαια, 
την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέ-
λευση σε λίγες ώρες. Πηγή: ertnews.gr

Ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ: Τι αναμένεται να πει ο πρωθυπουργός
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Το μήνυμα πως η χθεσινή συνάντησή του με 
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι 
απόδειξη της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ της 
Ελλάδας και του Ισραήλ, έστειλε ο πρωθυ-
πουργός και υπουργός Εξωτερικών του Ισρα-
ήλ Γιαΐρ Λαπίντ, με σημερινή ανάρτησή του 
στο Twitter. Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυ-
πουργός διαμήνυσε πως η Ελλάδα και το Ισ-
ραήλ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για να 
εμβαθύνουν τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των 
δύο χωρών και λαών. Στην ανάρτησή του, ο 
Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε τη χαρά 
του που ξανασυνάντησε τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Φίλε 
μου, η χθεσινή μας συνάντηση είναι απόδειξη 
της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ των δύο χωρών 
μας. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για 
να εμβαθύνουμε τους δεσμούς φιλίας μεταξύ 
των δύο χωρών και λαών μας». Σημειώνεται 
πως η χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη με τον πρωθυπουργό και υπουργό 
Εξωτερικών του Ισραήλ ήταν η πρώτη μετά 
την άφιξή του στη Νέα Υόρκη.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιαίρ Λάπιντ: 
Ελλάδα και Ισραήλ
θα συνεχίσουν να 
συνεργάζονται για
να εμβαθύνουν τους 
δεσμούς φιλίας

Τις απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, 
που αμφισβητούν ακόμη και την κυριαρχία 
των νησιών, θα παρουσιάσει ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην άτυπη συνά-
ντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο 
πλαίσιο της 77ης εβδομάδας Υψηλού Επιπέ-
δου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τον 
κ. Δένδια να τις χαρακτηρίζει "σαφή, υπαρ-
κτή απειλή".

"Θα συζητήσουμε εδώ με τους συναδέλφους 
μου υπουργούς Εξωτερικών, ενόψει της Γενι-
κής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πρώτα απ' όλα την 
Ουκρανία και τις εξελίξεις μετά την ουκρα-
νική αντεπίθεση", ανέφερε ο κ. Δένδιας σε 
δήλωσή του σε δημοσιογράφους, κατά την 
άφιξή του στη συνάντηση.
"Αλλά, επίσης, θα έχω την ευκαιρία να δείξω 
στους συναδέλφους μου μια σειρά από ανα-

κοινώσεις, δηλώσεις και απειλές της Τουρ-
κίας κατά της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομέ-
νου και του ζητήματος της κυριαρχίας των 
νησιών του Αιγαίου. Διότι αυτό πλέον έχει 
περάσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο αποτε-
λώντας μια σαφή, μια υπαρκτή απειλή κατά 
της κυριαρχίας της Ελλάδας", υπογράμμισε 
χαρακτηριστικά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας παρέστη στην 
έναρξη της Γενικής Συζήτησης της 77ης Γενι-
κής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με ομιλίες του γε-
νικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες 
και του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ Τσάμπα Κόροσι (Csaba Kőrösi). Στο 
περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Νίκος 
Δένδιας είχε σύντομες συναντήσεις με τον 
γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτεν-
μπεργκ, τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ 
Σολτς, τον πρωθυπουργό της Σερβίας Αλεξά-
νταρ Βούτσιτς και τον ομόλογό του Νίκολα 
Σελάκοβιτς, καθώς και με τον Βασιλιά της 

Ιορδανίας Αμπντάλα. Στο επίκεντρο της συ-
νάντησης με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ 

βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσό-
γειο και την Ουκρανία.
Επίσης, κατά την έναρξη της γενικής συζήτη-
σης της Γενικής Συνέλευσης συναντήθηκε με 
τον πρωθυπουργό του Ιράκ Μουσταφά Αλ-
Καντίμι, καθώς και τους ομολόγους του της 
Γκάνα, της Ινδονησίας, της Σενεγάλης.
Πριν από την έναρξη της γενικής συζήτησης, 
ο υπουργός Εξωτερικών είχε σύντομη συ-
νάντηση με τον πρωθυπουργό της Βόρειας 
Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι και τον 
ομόλογό του Μπουγιάρ Οσμάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εγκάρδια συνάντηση είχαν οι υπουργοί Εξω-
τερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας και της 
Ινδίας δρ Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσχανκάρ στη 
Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΗΕ. Με στόχο οι διμερείς σχέσεις 
να αποκτήσουν στρατηγικό χαρακτήρα, οι δύο 
υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τα επόμε-
να βήματα για την επέκταση της διμερούς και 
πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Ινδίας. Ενδεικτικό πως η συνάντηση αυτή ήταν 
η 5η σε διάστημα ενός χρόνου και τριών μηνών. 
Επίσης, ο Νίκος Δένδιας και ο Σουμπραχμανιάμ 
Τζαϊσχανκάρ αντάλλαξαν απόψεις για την Ου-
κρανία, την Ανατολική Μεσόγειο, την περιοχή 

Ασίας-Ειρηνικού και το Κυπριακό, όπως αναφέ-
ρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ν. Δένδιας.
Υπενθυμίζεται πως η τελευταία συνάντησή 
τους είχε πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 
στην Καμπότζη, στο περιθώριο των εργασιών 
της 55ης Συνόδου του Οργανισμού «ASEAN» 
(Association of South - East Asian Nations), σε 
συνέχεια της επίσημης επίσκεψης του Νίκου 
Δένδια στο Νέο Δελχί, τον Μάρτιο.
Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πλευρά εί-
ναι το γεγονός ότι η Ινδία έχει επίσης υπογρά-
ψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. «Η 
σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας, μια σχέση 
που προσβλέπουμε να μετατραπεί σε στρα-

τηγική σχέση, βασίζεται σε κοινές αρχές και 
αξίες όπως ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, στη 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο 
της Θάλασσας, δηλαδή στην UNCLOS, και στην 
ειρηνική επίλυση των διαφορών» είχε δηλώσει 
χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας κατά την επί-
σημη επίσκεψη του Ινδού ομολόγου του στην 
Αθήνα, τον Ιούνιο του 2021. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Δένδιας: «Σαφής, υπαρκτή απειλή κατά της 
κυριαρχίας της Ελλάδας» οι δηλώσεις της Τουρκίας

Επαφές Ν. Δένδια στη Ν. Υόρκη με ηγέτες
και υπουργούς Εξωτερικών 

Να αποκτήσει στρατηγικό χαρακτήρα
η συνεργασία τους επιθυμούν Ελλάδα - Ινδία

Αυστηρή και άμεση ήταν η απάντηση του 
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια από τη 
Νέα Υόρκη στους προκλητικούς ισχυρισμούς 
του Προέδρου της Τουρκίας κατά της Ελλά-

δας από του βήματος της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ. «Οι τοποθετήσεις της Τουρκίας κάθε 
φορά διευρύνουν τα πλαίσια τα οποία καλεί-
ται να αντιμετωπίσει η ανθρώπινη λογική. Η 
χώρα η οποία εργαλειοποιεί το μεταναστευ-
τικό, θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες χιλιάδες 
ανθρώπινες ζωές, έρχεται να κατηγορήσει 
την Ελλάδα ακόμα και για εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας, χρησιμοποιώντας μά-
λιστα ψευδή στοιχεία, τα οποία έχουν απα-
ντηθεί εδώ και δέκα ημέρες. Η χώρα, η οποία 
ευθέως απειλεί με πόλεμο, η χώρα η οποία 
έχει εκδώσει casus belli, η χώρα η οποία αμ-
φισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά 
του Αιγαίου, έρχεται να μιλήσει για σχέσεις 
καλής γειτονίας. Η χώρα η οποία κατέχει εδά-
φη ξένων χωρών, μεταξύ των οποίων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, έρχεται να μιλήσει για 

συνθήκες ασφάλειας και συνεννόησης στην 
Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε ο Ν. Δένδιας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών 
διαμηνύει ότι «αυτό που έχουμε να απαντή-
σουμε είναι ότι καλά θα κάνει η Τουρκία να 
σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και να επανέλθει 
το συντομότερο τουλάχιστον στο χώρο της 
λογικής».
Σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες, 
οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της τουρκικής 
πλευράς έχουν ακουστεί και απαντηθεί πολ-
λές φορές. «Καταρχήν, η Ελλάδα είναι μια 
ευρωπαϊκή χώρα η οποία σέβεται απολύτως 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και βεβαίως τα δι-
καιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας. 
Άλλωστε αυτό το αποδεικνύουν οι αριθμοί. 
Η μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα 
μεγαλώνει, διευρύνεται και ευημερεί. Θα 
ήταν καλό η Τουρκία να απαντήσει τι συνέ-
βη στην ελληνική μειονότητα στην Κωνστα-
ντινούπολη και πώς η ακμάζουσα άνω των 
100.000 κάποτε μειονότητα, σήμερα έχει πε-
ριοριστεί σε λιγότερο από 5.000 ανθρώπους 
ή όπως κάποτε λεγόταν, η Τουρκία δεν δικαι-
ούται διά να ομιλεί» υπογράμμισε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Δένδιας: Η Τουρκία δεν 
δικαιούται δια να ομιλεί - Να 
σέβεται το Διεθνές Δίκαιο καινα 
επανέλθει στο χώρο της λογικής

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συ-
νοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα 
Γκραμπόβσκι – Μητσοτάκη παραβρέθηκε σε 
δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος 
Τζο Μπάιντεν προς τιμή των ηγετών που συμ-
μετέχουν στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 
77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης είχε εγκάρδια συνομιλία με τον Αμερικα-
νό Πρόεδρο, ο οποίος θυμήθηκε λεπτομέρειες 
της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού 
στον Λευκό Οίκο. Ο πρωθυπουργός είχε επίσης 
συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Στο επίκεντρο της 
συζήτησης ήταν η ενεργειακή κρίση, καθώς οι 
δυο ηγέτες μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες. 
Αναφέρθηκαν επίσης στην πρόσφατη επίσκε-
ψη του κ. Μισέλ στη Σαουδική Αραβία τη 13η 
Σεπτεμβρίου. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνομιλία με
τον Τζο Μπάιντεν
είχε ο Κυρ. 
Μητσοτάκης



4 Διεθνή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατηγό-
ρησε τη Ρωσία στην ομιλία του στη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ ότι «παραβίασε ξε-
διάντροπα» τις ιδρυτικές αρχές του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών. «Αυτός ο πόλεμος 
καταστρέφει το δικαίωμα της Ουκρανίας 
να υπάρχει, πολύ απλά», είπε ο Αμερικα-
νός πρόεδρος, καταγγέλλοντας την εισβο-
λή ενός μόνιμου μέλους του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ στη γείτονά του.
«Είναι αδύνατο να κερδηθεί ένας πυρη-
νικός πόλεμος», δηλώνει ο Τζο Μπάιντεν
«Είναι αδύνατο να κερδηθεί ένας πυρη-
νικός πόλεμος και δεν πρέπει να εξαπο-
λυθεί», δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός 
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην ομιλία του 
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Δεν θα 
επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρη-
νικά όπλα», συνέχισε, αποκαλώντας πα-
ράλληλα τις απειλές της Ρωσίας για χρήση 

πυρηνικών όπλων «επικίνδυνη περιφρό-
νηση» των ευθυνών της για τη μη διάδοση 
των πυρηνικών όπλων.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε επίσης 
τη Ρωσία ότι «παραβίασε ξεδιάντροπα» 
τις ιδρυτικές αρχές του Χάρτη των Ηνωμέ-
νων Εθνών. «Αυτός ο πόλεμος καταστρέφει 
το δικαίωμα της Ουκρανίας να υπάρχει, 
πολύ απλά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, 
καταγγέλλοντας την εισβολή ενός μόνι-
μου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ στη γείτονά του.
Η Ρωσία «παραβίασε ξεδιάντροπα» 
τις ιδρυτικές αρχές του ΟΗΕ, δηλώνει 
ο Τζο Μπάιντεν - Ζητά την αύξηση του 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας
Ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε σήμερα τη 
Ρωσία ότι «παραβίασε ξεδιάντροπα» τις 
ιδρυτικές αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών, γύρω από τον οποίο κάλεσε όλες 
τις χώρες, δημοκρατικές ή μη, να ενωθούν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι ο 
θεσμός βασίζεται στη «σαφή απαγόρευση 
της κτήσης με τη βία εδαφών γειτονικής 
χώρας» και πρόσθεσε, από το βήμα της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι αυτός ο 
πόλεμος απειλεί το δικαίωμα ύπαρξης της 
Ουκρανίας ως κράτος.
Αντιμέτωπος με την εισβολή που εξαπέ-
λυσε μια χώρα που είναι μόνιμο μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Μπάι-
ντεν θεώρησε επίσης ότι είχε έρθει η ώρα 
να μεταρρυθμίσει αυτό το σώμα, που συ-
χνά παραλύει από τη χρήση του δικαιώμα-
τος βέτο.
Συμβούλιο Ασφαλείας
Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε «να αυ-
ξηθεί ο αριθμός των μελών, μονίμων και 
μη» του Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε να 
μπορούν να εκπροσωπούνται χώρες από 
την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την 
Καραϊβική.
Αυτός ο σημαντικός οργανισμός έχει επί 
του παρόντος πέντε μόνιμα μέλη: τις ΗΠΑ, 
τη Ρωσία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο 
και την Κίνα.
Ο Μπάιντεν, αφού επανέλαβε την πεποί-
θησή του ότι η δημοκρατία είναι το κα-
λύτερο πολίτευμα, επικέντρωσε τις επι-
θέσεις του στη Ρωσία, αλλά υιοθέτησε 
έναν πιο συμφιλιωτικό τόνο με τον μεγάλο 
αντίπαλο, την Κίνα.
«Επιτρέψτε μου να μιλήσω ευθέως», είπε. 
«Οι ΗΠΑ δεν αναζητούν σύγκρουση. Οι 
ΗΠΑ δεν αναζητούν ψυχρό πόλεμο» με την 
Κίνα, είπε ξανά ο Τζο Μπάιντεν, επιβεβαι-

ώνοντας για άλλη μια φορά ότι η αμερικα-
νική θέση για την Ταϊβάν, ένα εξαιρετικά 
αμφιλεγόμενο θέμα, δεν έχει αλλάξει.
Αφού ο Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε σή-
μερα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, 
«επικίνδυνες» δηλώσεις σύμφωνα με τον 
Τζο Μπάιντεν, ο τελευταίος είπε: «Ένας 
πυρηνικός πόλεμος είναι αδύνατο να κερ-
δηθεί και δεν πρέπει να προκληθεί».
«Θαρραλέες γυναίκες του Ιράν»
Επιβεβαιώνοντας τη βούληση των ΗΠΑ να 
συνεχίσουν να εμπλέκονται στον έλεγχο 
και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, 
δήλωσε επίσης: «Δεν θα επιτρέψουμε στο 
Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δηλώ-
νοντας την προτίμησή του για έναν διπλω-
ματικό δίαυλο ώστε να αποφευχθεί αυτό.
Επίσης για το Ιράν, είπε: «Στεκόμαστε δί-
πλα στους θαρραλέους πολίτες και τις 
θαρραλέες γυναίκες του Ιράν, που διαδη-
λώνουν αυτήν τη στιγμή για να υπερασπι-
στούν τα πιο βασικά δικαιώματά τους».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του που είχε 
εσκεμμένα ενοποιητικό χαρακτήρα, σε 
μια εποχή που ορισμένες μεγάλες ανα-
δυόμενες χώρες έχουν αρχίσει να απομα-
κρύνονται από τη Ρωσία, ο Αμερικανός 
πρόεδρος ξεκίνησε: «Ας δηλώσουμε μαζί, 
για άλλη μια φορά, κατηγορηματικά, ότι 
τα έθνη του κόσμου είναι ακόμη ενωμένα».
«Δεν είμαστε παθητικοί μάρτυρες της 
ιστορίας. Είμαστε οι συγγραφείς της ιστο-
ρίας. Μπορούμε να το πραγματοποιήσου-
με», είπε ο Μπάιντεν, αναζωογονώντας 
την αισιοδοξία που χαρακτηρίζει πολλές 
από τις ομιλίες του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι απαίτησε χθες Τετάρτη απευ-
θυνόμενος στην 77η Γενική Συνέλευση 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τη 
«δίκαιη τιμωρία» της Ρωσίας, καταγ-
γέλλοντας την εισβολή ρωσικών στρα-
τευμάτων στη χώρα του κι αξιώνοντας 
να δημιουργηθεί ειδικό δικαστήριο.
«Διαπράχθηκε έγκλημα σε βάρος της 
Ουκρανίας και απαιτούμε δίκαιη τιμω-
ρία» της Ρωσίας, είπε ο κ. Ζελένσκι στην 
μαγνητοσκοπημένη ομιλία του στη Γε-
νική Συνέλευση. Καθώς δεν πήγε στη 
Νέα Υόρκη, έλαβε άδεια κατ’ εξαίρεση να 
απευθύνει την ομιλία του μέσω βίντεο. 

Επευφημούμενος από ορισμένους από 
τους παρόντες -η αντιπροσωπεία της 
Ρωσίας παρέμεινε καθισμένη και απα-
θής- ο κ. Ζελένσκι καταφέρθηκε με μεγά-
λη σφοδρότητα εναντίον της Μόσχας.
«Δεν θα αφήσουμε αυτή την οντότητα 
να μας νικήσει», είπε φορώντας όπως 
συνήθως χακί μπλουζάκι, ζητώντας να 
δημιουργηθεί ειδικό δικαστήριο που 
θα «δικάσει» τη Ρωσία για «το έγκλη-
μα της επίθεσης εναντίον του κράτους 
μας». Πρόφερε τη λέξη «τιμωρία» του-
λάχιστον δεκαπέντε φορές κατά τη δι-
άρκεια της ομιλίας του. Επέμεινε ότι η 
χώρα του δεν θα είναι ποτέ ουδέτερη: 

«όσοι μιλούν για ουδετερότητα όταν 
οι ανθρώπινες αξίες και η ειρήνη δέχο-
νται επίθεση εννοούν κάτι άλλο».
Ζήτησε να δημιουργηθεί ειδικό διεθνές 
ταμείο για να δοθούν πολεμικές απο-
ζημιώσεις στο Κίεβο, ενώ έκρινε πως η 
Ρωσία πρέπει να στερηθεί το δικαίωμα 
αρνησικυρίας που διαθέτει στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Νωρίτερα, από το βήμα της Γενικής 
Συνέλευσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν κατηγόρησε τη Ρωσία πως 
«παραβίασε με ιταμό τρόπο» θεμελιώ-
δεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να 
διαθέτει στρατιωτική βοήθεια στην Ου-
κρανία ως τη νίκη της επί της Ρωσίας, 

δεσμεύτηκε χθες Τετάρτη η νέα πρω-
θυπουργός Λιζ Τρας ενώπιον της 77ης 
Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών.
«Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή του πολέ-
μου, υπόσχομαι ότι θα διατηρήσουμε ή 
θα αυξήσουμε τη στρατιωτική υποστή-
ριξή μας στην Ουκρανία για όσο κι αν 
χρειαστεί (…). Δεν θα ησυχάσουμε παρά 
αφού θριαμβεύσει η Ουκρανία», τόνισε 
η κυρία Τρας από το βήμα της Γενικής 
Συνέλευσης.
Νωρίτερα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολο-
ντίμιρ Ζελένσκι απαίτησε στη δική του, 
μαγνητοσκοπημένη ομιλία να επιβλη-
θεί «δίκαιη τιμωρία» στη Ρωσία, που 
ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 

κατηγόρησε πως «παραβίασε» θεμελι-
ώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
Η κυρία Τρας έκρινε ότι ο ρώσος πρό-
εδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, που ανακοί-
νωσε χθες το πρωί την επιστράτευση 
εκατοντάδων χιλιάδων εφέδρων, «προ-
σπαθεί να δικαιολογήσει την καταστρο-
φική αποτυχία του» στην Ουκρανία.
Αλλά αυτό «δεν θα έχει αποτέλεσμα», 
συνέχισε, «η διεθνής συμμαχία είναι 
ισχυρή και η Ουκρανία είναι ισχυρή», 
είπε η νέα αρχηγός της βρετανικής κυ-
βέρνησης.
Για τη Λιζ Τρας «οι Ουκρανοί δεν υπερα-
σπίζονται μόνο τη χώρα τους, υπερα-
σπίζονται τις αξίες μας και την ασφά-
λεια ολόκληρου του κόσμου» και «γι’ 

αυτό πρέπει να δράσουμε».
Η πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως «το 
Ηνωμένο Βασίλειο θα δαπανά ως το 
2030 το 3% του ΑΕΠ του για την άμυνα, 
διατηρώντας την ηγετική (του) θέση ως 
παράγοντας ασφάλειας στην Ευρώπη».
Παράλληλα, η κυρία Τρας τάχθηκε 
υπέρ της προώθησης φιλελεύθερου 
οικονομικού σχεδίου, ενός είδους «οι-
κονομικού NATO», όπως το έθεσε. «Η 
G7 και οι εταίροι μας με τους οποίους 
μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα πρέπει να 
ενεργούν σαν οικονομικό NATO, για να 
υπερασπιζόμαστε συλλογικά την ευη-
μερία μας», είπε η πρωθυπουργός των 
Συντηρητικών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπάιντεν: Είναι αδύνατο να κερδηθεί ένας πυρηνικός πόλεμος

Ζελένσκι: Απαιτεί την «τιμωρία» της Ρωσίας

Λιζ Τρας: Στρατιωτική βοήθεια ως τη νίκη των ουκρανικών δυνάμεων
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Βαρύ κόσμημα που κουβαλάει την ιστο-
ρία της Βρετανίας, το πιο εμβληματικό 
της βρετανικής συλλογής, συνόδευε το 
φέρετρο της Ελισάβετ. Το στέμμα με τα 
3.000 πολύτιμα πετράδια, είχε κατα-
σκευαστεί το 1937 για τη στέψη του πα-
τέρα της, Γεωργίου του 6ου.
Ειδικότερα, το φέρετρο της βασίλισσας 
Ελισάβετ ήταν ντυμένο με τη βασιλική 
σημαία και στολισμένο με το αυτοκρα-
τορικό εντυπωσιακό στέμμα της.
Βασίλισσα Ελισάβετ: Το Αυτοκρατορι-
κό Στέμμα πάνω στο φέρετρό της και η 
ιστορία του

Το μωβ στέμμα άστραφτε κυριολεκτικά. 
Φέρει επάνω του σχεδόν 3.000 πέτρες, 
μεταξύ των οποίων χιλιάδες διαμάντια, 
273 μαργαριτάρια, 17 ζαφείρια, 11 σμα-
ράγδια και 5 ρουμπίνια. Στην Ελισάβετ 
άρεσε πολύ ο μεγάλος κόκκινος πολύ-
τιμος λίθος στο στέμμα, γνωστός ως το 
«ρουμπίνι του μαύρου πρίγκιπα».

Το αστείο της βασίλισσας Ελισάβετ για 
το… ένα κιλό και έξι γραμμάρια
Το 2018, η βασίλισσα αστειεύτηκε για το 
πόσο βαρύ το ένιωθε στο κεφάλι της. Το 
βάρος του εκτιμάται στο 1,06 κιλά.

Η Ελισάβετ είχε αναφέρει με χιούμορ: 
«Δεν μπορείς να κοιτάξεις κάτω για να 
διαβάσεις την ομιλία, πρέπει να την ση-
κώσεις, γιατί διαφορετικά θα σπάσει ο 
λαιμός σου. Υπάρχουν κάποια μειονεκτή-
ματα στις κορώνες, αλλά κατά τα άλλα 
είναι αρκετά σημαντικά πράγματα».
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της, η 
Ελισάβετ το φορούσε κάθε χρόνο για τα 
εγκαίνια της Βουλής, καθώς καθόταν σε 
έναν χρυσό θρόνο και διάβαζε τα βασι-
κά νομοθετικά σχέδια της κυβέρνησης 
για το επόμενο έτος.
Πηγή: ertnews.gr

Ύστερα από μια πολύωρη τελετή, που 
ξεκίνησε από το Αββαείο του Ουέστμιν-
στερ και ολοκληρώθηκε στο Κάστρο του 
Ουίνδσορ, το φέρετρο με τη σορό της 
βασίλισσας Ελισάβετ Β’ τοποθετήθηκε 
στη βασιλική κρύπτη, προτού μεταφερ-
θεί αργότερα για την ιδιωτική ταφή.
Προτού εισέλθει στην κρύπτη και ανα-

κρουστεί ο εθνικός ύμνος, αφαιρέθηκαν 
από το φέρετρο τα σύμβολα της εξου-
σίας -- το στέμμα, η σφαίρα και το σκή-
πτρο -- και τοποθετήθηκαν στον βωμό.
Ο βασιλιά Κάρολος Γ’ μετά βίας συγκρα-
τούσε τα δάκρυά του κατά την ανάκρου-
ση του εθνικού ύμνου.
Η βασίλισσα Ελισάβετ ετάφη μαζί με τον 

σύζυγό της Φίλιππο
Στην τελευταία της κατοικία αναπαύεται 
η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ της Βρετανίας, 
η οποία ετάφη μαζί με τον επί 73 χρό-
νια σύζυγό της Φίλιππο, στο Κάστρο 
του Ουίνδσορ, σε μια ιδιωτική τελετή 
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, 
παρουσία μόνο μελών της βασιλικής οι-
κογένειας.
Στο ίδιο παρεκκλήσι έχουν ταφεί οι γο-
νείς της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και η 
αδερφή της, πριγκίπισσα Μαργαρίτα. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τηλεοπτική μετάδοση της κηδείας της 
βασίλισσας Ελισάβετ Β’ συγκαταλέγεται 
μεταξύ εκείνων με τη μεγαλύτερη απή-
χηση τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, 
αφού - σύμφωνα με το BBC - περίπου 28 
εκατομμύρια τηλεθεατές καταγράφη-
καν ταυτόχρονα συντονισμένοι στους 
δέκτες του για την παρακολούθηση της 
ιστορικής τελετής.
Η εξόδιος ακολουθία για τη βασίλισσα 
Ελισάβετ Β’ -- η οποία άφησε την τε-
λευταία της πνοή στις 8 Σεπτεμβρίου 
ύστερα από 70 χρόνια στον βρετανικό 
θρόνο -- τελέστηκε στο Αββαείο του Ου-
έστμινστερ και μεταδόθηκε τηλεοπτικά 

σε πολλές χώρες του κόσμου.
Σύμφωνα με το BBC, η πλειονότητα των 
τηλεθεατών στη Βρετανία συντονίστη-
κε στους δέκτες του. Περίπου 32,5 εκα-
τομμύρια παρακολούθησαν αποσπα-
σματικά την κάλυψη της τελετής και 
22,4 εκατομμύρια είχαν συντονιστεί τη 
στιγμή που η πομπή με το φέρετρο της 
βασίλισσας διέσχιζε τους δρόμους του 
κεντρικού Λονδίνου.
Το τηλεοπτικό κοινό ήταν, σύμφωνα με 
το BBC, το μεγαλύτερο από την τελε-
τή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 
Λονδίνου (2012) και παρόμοιο με εκείνο 
που παρακολούθησε την κηδεία της πρι-

γκίπισσας Νταϊάνα (1997).
Τα νούμερα τηλεθέασης αντιπροσω-
πεύουν άτομα που παρακολούθησαν 
τουλάχιστον τρία λεπτά συνεχούς ροής. 
Δεν αντιπροσωπεύουν, ωστόσο, όσους 

παρακολούθησαν τη ζωντανή μετάδοση 
από κινητά τηλέφωνα ή φορητούς υπο-
λογιστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «βάρος» του Στέμματος: Τα χιλιάδες πολύτιμα πετράδια και η ιστορία του

Ελισάβετ: Το αντίο της βασιλικής 
οικογένειας με μια άγνωστη 
φωτογραφία

Στη βασιλική κρύπτη η σορός
της βασίλισσας Ελισάβετ Β’

30 εκατομμύρια τηλεθεατές
παρακολούθησαν τη μετάδοση
από το BBC

Με μια άγνωστη φωτογραφία θέλησε να 
πει το τελευταίο “αντίο” μέσω Instagram 
στη βασίλισσα Ελισάβετ το Παλάτι.
Σε νεαρή ηλικία η Ελισάβετ απαθανατί-
στηκε στην κορυφή ενός βουνού, με γυα-

λιά, μαντήλι και μαγκούρα. Πρόκειται 
για μια φωτογραφία που τραβήχτηκε 
στην Σκωτία το 1971, στο Μπαλμόραλ.
«Μακάρι οι Άγγελοι να σε συνοδεύουν 
στην τελευταία σου κατοικία», είναι 

το μήνυμα της βασιλικής οικογένειας, 
δανειζόμενο από στίχο του Άμλετ του 
Σαίξπηρ.

Μια ιστορία 70 ετών πέρασε αργά χθες 
το βράδυ στη συλλογική μνήμη, καθώς 
οι Βρετανοί αποχαιρέτησαν για πάντα 
την μακροβιότερη μονάρχη στην ιστο-
ρία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: ertnews.gr

Περί τους 250.000 άνθρωποι προσκύ-
νησαν το φέρετρο της βασίλισσας Ελι-
σάβετ στο Γουέστμινστερ Χολ στο Λον-
δίνο, όπου είχε εκτεθεί η σορός της σε 
λαϊκό προσκύνημα, όπως ανακοίνωσε 
σήμερα η υπουργός Πολιτισμού Μισέλ 
Ντόνελαν.
"Βρισκόμαστε περίπου στους 250.000. 
Επεξεργαζόμαστε αυτούς τους τελικούς 
αριθμούς", είπε η Ντόνελαν στον σταθ-

μό Times radio.
Τα πλήρη στοιχεία θα δοθούν στη δημο-
σιότητα εν ευθέτω χρόνω, πρόσθεσε η 
ίδια.
Πολίτες όλων των ηλικιών από διαφο-
ρετικά κοινωνικά στρώματα απέτισαν 
ύστατο φόρο τιμής στην βασίλισσα έχο-
ντας περιμένει για πολλές ώρες σε μια 
τεράστια ουρά στους δρόμους του Λον-
δίνου για πάνω από τέσσερις μέρες.

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, η 
οποία πέθανε στα 96 της χρόνια έπειτα 
από 70 χρόνια στον θρόνο, ήταν η πρώ-
τη κηδεία δημοσία δαπάνη ύστερα από 
εκείνη του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965.
Περίπου 321.360 άνθρωποι είχαν προ-
σκυνήσει τότε το φέρετρό του στο Γου-
έστμινστερ Χολ, σύμφωνα με στοιχεία 
της Βουλής των Κοινοτήτων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

250.000 άνθρωποι προσκύνησαν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ
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Ο θάνατός της 22χρονης Μαχσά Αμίνι, η οποία 
είχε συλληφθεί απο την αστυνομία Ηθών της 
Τεχεράνη, επειδή δεν φορούσε την «κατάλληλη 
ενδυμασία» και πέθανε εξαιτίας των τραυματι-
σμών που υπέστη, έχει προκαλέσει τεράστιο 
κύμα οργής και αγανάκτησης, όχι μόνο σε διά-
φορες πόλεις του Ιράν, αλλά και σε όλο τον κό-
σμο. Στο Ιράν η αστυνομία χρησιμοποιεί έντονη 
βία για να καταπνίξει τους διαδηλωτές. Σύμφω-
να με πληροφορίες από διεθνή μέσα και οργα-
νώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, πάνω από 30 άνθρωποι έχουν χάσει την 
ζωή τους. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας αστυ-
νομικός αλλά και ένα μέλος της πολιτοφυλακής.
Ο Κούρδος Ριμπίν Ραμάνι ζει και εργάζεται στο 
Λονδίνο για ένα δίκτυο προστασίας δικαιωμά-
των κούρδων ακτιβιστών. Σε συνέντευξή του 
στη DW, αναφέρει: «Μόνο στην επαρχία του 
Κουρδιστάν αυτή την εβδομάδα μέχρι και την 
Τετάρτη περίπου 400 άτομα έχουν συλληφθεί». 
Η 22χρονη Μάχσα ζούσε στη μικρή πόλη Σάγκες 
στο δυτικό Κουρδιστάν. Ήδη από το περασμένο 
Σάββατο, κατά την διάρκεια της κηδείας της, 
υπήρξαν διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης και 

της Αστυνομίας Ηθών. «Έχουμε τα ονόματα, τις 
φωτογραφίες και τις διευθύνσεις τουλάχιστον 
οκτώ διαδηλωτών που σκοτώθηκαν από τις δυ-
νάμεις ασφαλείας μέχρι χθες», εξηγεί ο Ραχμά-
νι. "Στην επαρχία του Κουρδιστάν οι δυνάμεις 
ασφαλείας χρησιμοποιούν μαζική βία κατά των 
διαδηλωτών. Θέλουν να καταστείλουν τις δια-
δηλώσεις το συντομότερο δυνατό."

Χειρότερη η κατάσταση από το 2019
Από το απόγευμα της Τετάρτης έχει περιοριστεί 
αυστηρά η χρήση του διαδικτύου, ενώ τα δί-
κτυα κινητής τηλεφωνίας σε μεγάλο βαθμό εί-
ναι απενεργοποιημένα, αναφέρει ο οργανισμός 
NetBlocks, που δημιουργήθηκε το 2017 για την 
παρακολούθηση της ασφάλειας και της ελευθε-
ρίας του διαδικτύου. Το μοναδικό μέσο κοινω-
νικής δικτύωσης που επιτρεπόταν μέχρι πρό-
σφατα στο Ιράν, το Instagram, έχει αποκλειστεί 
πλέον. «Το Ιράν τώρα υπόκειται στους πιο σκλη-
ρούς περιορισμούς του διαδικτύου από τη σφα-
γή του Νοεμβρίου του 2019» λέει ο οργανισμός 
NetBlocks. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, περίπου 1.500 άνθρωποι 

σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις κατά της αύξησης 
των τιμών της βενζίνης το 2019 στον Ιράν.
«Φοβάμαι ότι έχουμε χειρότερες καταστάσεις 
μπροστά μας από αυτά που ζήσαμε το 2019» 
δήλωσε στην  DW ο δικηγόρος ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων από την Τεχεράνη, Σαϊντ Ντεχγχαν. 
««Η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη. Πολλοί 
άνθρωποι είναι θυμωμένοι και απελπισμένοι. 
Νιώθουν πως δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Υπο-
φέρουν από την οικονομική κρίση και τα καθη-
μερινά αντίποινα. O θάνατος μιας νεαρής γυναί-
κας για φερόμενη παραβίαση της υποχρεωτικής 
μαντίλας έχει οδηγήσει σε οργή και αγανάκτηση 
για το πολιτικό σύστημα. Αποτελεί μια σοβαρή 
εσωτερική κρίση και η κυβέρνηση δεν έχει άλλη 
απάντηση από την περαιτέρω καταστολή» επι-
σημαίνει ο Ντεχγχαν.

Δυσοίωνο το μέλλον της χώρας
Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων σκια-
γραφεί ένα ζοφερό σενάριο για το μέλλον. Θε-
ωρεί πως το πολιτικό σύστημα στο Ιράν βρίσκε-
ται σε συνεχές πόλεμο με τον λαό του και πως 
ο αποκλεισμός από το διαδίκτυο έχει ως στόχο 
την βίαιη καταστολή των διαδηλωτών από την 
αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας και την 
ανεπάρκεια να μοιραστούν τέτοιες φωτογραφί-
ες στο διαδίκτυο. Η αναπληρώτρια επικεφαλής 
του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Νάντα 
Αλ Νασίφ, επίσης έχει εκφράσει ανησυχίες τόσο 
για τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι, αλλά και την 
βίαια απάντηση της αστυνομίας στις αντικυ-
βερνητικές διαδηλώσεις. Η ίδια ζήτησε πριν δύο 
μέρες μια γρήγορη, ανεξάρτητη και αποτελεσμα-
τική έρευνα για τον θάνατο της 22χρονης και τις 
καταγγελίες για βασανιστήρια και κακομεταχεί-
ρισης κατά της αστυνομίας Ηθών.
Από την άλλη πλευρά, ο Σαϊντ Ντεχγχαν θεω-
ρεί πως αυτό το σενάριο είναι πολύ δύσκολο 

να υλοποιηθεί, καθώς η ιρανική κυβέρνηση όχι 
μόνο αρνείται τα πάντα, αλλά συμπεριφέρεται 
σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Ο πρόεδρος του 
Ιράν, Εμπραχίμ Ραίσι, κατά την διάρκεια της ομι-
λίας του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην 
Νέα Υόρκη τόνισε το δικαίωμα των λαών στην 
αυτοδιάθεση. Όταν κλήθηκε να αναφερθεί στον 
θάνατο της Μάχσα Αμίνι κατηγόρησε τη Δύση ότι 
χρησιμοποιεί «δύο μέτρα και δύο σταθμά» όσον 
αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, αναφερό-
μενος στους  θανάτους ιθαγενών γυναικών στον 
Καναδά. Την ίδια στιγμή εκατοντάδες Ιρανοί 
εξόριστοι διαδήλωναν μπροστά από το κτίριο 
του ΟΗΕ.
Για την Ιρανή ερευνήτρια και συγγραφέα για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα Αζαντέ Πούρζαντ, η 
ομιλία του Εμπραχίμ Ραίσι αποτελεί μια ακόμη 
απεγνωσμένη προσπάθεια να ισχυριστεί πως το 
Ισλαμικό κράτος είναι ένα κράτος δικαίου παρε-
ξηγημένο από τη Δύση. Η ίδια εεπισημαίνει πως 
ο Ραίσι είχε κοινή ευθύνη για τις εξωδικαστικές 
μαζικές εκτελέσεις χιλιάδων πολιτικών κρατου-
μένων στο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουλίου και 
Σεπτεμβρίου του 1988.

Σάμπναμ φον Χαιν
Πηγή: dw.com

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα ότι 
θα "αντιμετωπίσει τους εχθρούς" για να εγγυη-
θεί την ασφάλεια και την ειρήνη στη χώρα, σύμ-
φωνα με μια ανακοίνωση, καθώς γιγαντώνονται 
οι διαδηλώσες για τον θάνατο μιας νεαρής γυ-
ναίκας που βρισκόταν υπό κράτηση από την 
αστυνομία ηθών και 36 άνθρωποι έχουν μέχρι 
στιγμής σκοτωθεί στις επιχειρήσεις καταστο-
λής, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη 
δημοσιότητα μκο για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
με έδρα τη Νέα Υόρκη.
Σε ανακοίνωσή του ο στρατός αναφέρει ότι 
"αυτές οι απέλπιδες ενέργειες εντάσσονται στη 
σατανική στρατηγική του εχθρού για την απο-
δυνάμωση του ισλαμικού καθεστώτος".
Η Μαχσά Αμινί, 22 ετών, που καταγόταν από 
την επαρχία Κουρδιστάν, συνελήφθη στις 13 
Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη την οποία επισκε-
πτόταν με την οικογένειά της, «επειδή φορούσε 

ανάρμοστα ρούχα» από την αστυνομία ηθών, 
μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστη-
ρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας.
Στο Ιράν οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να 
καλύπτουν τα μαλλιά τους όταν βρίσκονται σε 
δημόσιους χώρους. Επίσης η αστυνομία ηθών 
απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντά 
παλτό, πάνω από το γόνατο, στενά παντελό-
νια και τζιν με σκισίματα καθώς και ρούχα με 
έντονα χρώματα, μεταξύ άλλων.Η Αμινί έπεσε 

σε κώμα μετά τη σύλληψή της και πέθανε στις 
16 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο όπου είχε δι-
ακομιστεί, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση και 
δήλωσε η οικογένεια.
Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι τραυματίστη-
κε στο κεφάλι όσο βρισκόταν υπό κράτηση. Η 
ιρανική αστυνομία απέρριψε τις κατηγορίες και 
ξεκίνησε έρευνα.
Ο θάνατος της Αμινί προκάλεσε τεράστιο κύμα 
οργής και τις χειρότερες διαδηλώσεις που 
έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν από το 2019. 
Οι περισσότερες επικεντρώνονται στις βορει-
οδυτικές επαρχίες όπου ζουν Κούρδοι, αλλά 
έχουν εξαπλωθεί και στην πρωτεύουσα, όπως 
και σε τουλάχιστον 50 πόλεις, με την αστυνομία 
να κάνει χρήση βίας για να τις διαλύσει.
Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων από τις 
διαδηλώσεις ήταν χθες τουλάχιστον 17, ανάμε-
σά τους και πέντε άνδρες ασφαλείας, αλλά η 

μκο Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που 
εδρεύει στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε ότι σύμφω-
να με τις πηγές της ο απολογισμός είναι πολύ 
μεγαλύτερος.
"Κατά την 7η ημέρα της #ΔιαμαρτυρίαςΣτοΙράν, 
οι αρχές παραδέχτηκαν τουλάχιστον 17 θανά-
τους, αλλά ανεξάρτητες πηγές κάνουν λόγο για 
36", ανέφερε η οργάνωση σε χθεσινή της ανάρ-
τηση στο Twitter.
"Να αναμένετε ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυ-
ξηθεί. Οι παγκόσμιοι ηγέτες πρέπει να πιέσουν 
τους ιρανούς αξιωματούχους να επιτρέψουν 
τις διαδηλώσεις χωρίς τη χρήση φονικής βίας. 
Η κυβέρνηση έχει απαντήσει με αληθινά πυρά, 
με σφαίρες και δακρυγόνα, σύμφωνα με βίντεο 
που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης και δείχνουν διαδηλωτές να αιμορραγούν", 
αναφέρεται σε ανακοίνωση της CHRI.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

36 οι νεκροί οργή λαού και δεκάδες διαδηλώσεις - Απειλεί με επέμβαση
ο στρατός στο Ιράν για την καταστολή των διαδηλώσεων 

Διαδηλώσεις, βία και λογοκρισία στο Ιράν
Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις διαδηλώσεις 
στο Ιράν για τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμίνι ενώ η πρό-
σβαση στο διαδίκτυο έχει αποκλειστεί. Φόβοι για περαιτέρω 
κλιμάκωση της βίας.

Η Νιφουλάρ Χαμιντί δημοσιογράφος για το 
ιρανικό μέσο “Sharq” συνελήφθη από τις 
αρχές της χώρας, στον απόηχο του θανά-
του της Μαχσά Αμινί. Είχε εμπλακεί στην 
υπόθεση της 22χρονης, αφού είχε μεταβεί 
στο νοσοκομείο όπου βρισκόταν σε κώμα η 

Μαχσά Αμινί στην Τεχεράνη.

Συλλήψεις δημοσιογράφων
Η φωτορεπόρτερ Γιαλντά Μοαϊερί συνελήφθη 
επίσης αυτή την εβδομάδα ενώ κάλυπτε τις 
διαδηλώσεις στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε χθες, 

Πέμπτη, η Επιτροπή για την Προστασία των Δη-
μοσιογράφων (CPJ), η οποία απηύθυνε έκκληση 
για την απελευθέρωση όλων των δημοσιογρά-
φων που έχουν συλληφθεί επειδή κάλυψαν 
αυτή την υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες.
Πηγή: ΕΡΤ

Συνελήφθη η δημοσιογράφος «κλειδί» για την αποκάλυψη 
του θανάτου της Μαχσά Αμινί
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Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας δίνει το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενόψει 
έναρξης της περιόδου θέρμανσης.
Το υπουργείο συνιστά μεταξύ άλλων καλή μόνω-
ση των θερμαινόμενων χώρων, ρύθμιση του θερ-
μοστάτη στην κατάλληλη θερμοκρασία, εγκατά-
σταση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά 
σώματα, συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Αναλυτικά οι συστάσεις του ΥΠΕΝ:
1) Απομόνωση χώρων που δεν χρησιμοποιούνται
Κλείνουμε τα σώματα θέρμανσης και τις εσω-
τερικές πόρτες (εάν υπάρχουν) που οδηγούν σε 
διαδρόμους ή κοντά σε σκάλες. Έτσι, κλείνουμε 
τις φυσικές διόδους αέρα, εμποδίζοντας το ζεστό 
αέρα να διαφύγει μέσα από το σπίτι.
2) Ελεύθερα θερμαντικά σώματα
Τα θερμαντικά σώματα δεν πρέπει να είναι σκε-
πασμένα, π.χ. με καλύμματα, ή να εμποδίζεται η 
απόδοσή τους από έπιπλα.
3) Στεγανοποιούμε πόρτες και παράθυρα
Τοποθετούμε μονωτικές ταινίες ή κουρτίνες. 
Σύμφωνα με μελέτες (DOE), όταν τραβηχτούν, 
οι κουρτίνες μπορούν να μειώσουν την απώλεια 
θερμότητας από ένα ζεστό δωμάτιο έως και 10%. 
Επίσης, μπορούμε να βάλουμε μεμβράνες σε πα-
ράθυρα και μπαλκονόπορτες ή μόνο σε δωμάτια 
που δεν χρησιμοποιούμε.
4) Ελέγχουμε το μονωτικό λάστιχο στις πόρτες 

ψυγείων, καταψυκτών και φούρνων, ώστε να κά-
νει καλή επαφή και να μην υπάρχει απώλεια ενέρ-
γειας (απώλεια ψύξης).
5) Περιορίζουμε τη διάρκεια που αφήνουμε ανοι-
χτή την πόρτα του ψυγείου
Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούμε τον χρόνο 
ανάκτησης θερμοκρασίας (απώλεια ψύξης, φως 
ψυγείου) με συνέπεια να μειώνεται η κατανάλω-
ση από τη λειτουργία του μοτέρ.
6) Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη
Του συστήματος ψύξης ψυγείων και καταψυκτών 
σε μεγαλύτερη θερμοκρασία.
Του θερμοσίφωνα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Του aircondition (εάν το αφήνουμε ανοικτό) κατά 

τις ώρες απουσίας μας από το σπίτι σε χαμηλό-
τερη θερμοκρασία. Επίσης κατά τη διάρκεια του 
ύπνου μπορούμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία 
έως και 2 βαθμούς.
7) Τοποθέτηση των οικιακών συσκευών (π.χ. ψυ-
γείου, καταψύκτη και στεγνωτηρίου ρούχων) μα-
κριά από εστίες θέρμανσης.
8) Πλένουμε τα ρούχα μας στο πλυντήριο ρούχων 
σε χαμηλή θερμοκρασία.
9) Κλείσιμο συσκευών όταν είναι σε κατάσταση 
αναμονής (stand-by).
10) Όταν δεν χρησιμοποιούμε το τζάκι, η καμινά-
δα πρέπει να είναι κλειστή από το κλείστρο της.
11) Κλείνουμε το φούρνο μας 10 - 15 λεπτά πριν 
τελειώσει το μαγείρεμα, καθώς η θερμότητα που 
υπάρχει επαρκεί για να ετοιμαστεί το φαγητό 
μας.
12) Τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να εφαρμόζουν 
καλά στα μάτια της κουζίνας.
13) Όπου είναι εφικτό όταν μαγειρεύουμε χρησι-
μοποιούμε χύτρα ταχύτητας.
14) Χαμηλώνουμε τη φωτεινότητα όσο μπορούμε 
στις συσκευές με οθόνη (π.χ. Η/Υ, τηλεοράσεις).
15) Εγκατάσταση προγραμματιζόμενου θερμο-
στάτη
Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης επι-
τρέπει τον προκαθορισμό διαφορετικών θερ-
μοκρασιών για διαφορετικές ώρες της ημέρας. 
Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης εξοι-

κονομεί χρήματα τόσο για κλιματισμό όσο και 
για θερμότητα.
16) Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα 
θερμαντικά σώματα
Επιτρέπουν την αυτόματη ρύθμιση της ροής του 
ζεστού νερού ανάλογα με την επιθυμητή θερμο-
κρασία του κάθε χώρου ξεχωριστά. Η τοποθέτη-
ση τους γίνεται τοπικά επάνω σε κάθε θερμαντι-
κό σώμα ξεχωριστά και ρυθμίζουν προοδευτικά 
τη ροή του ζεστού νερού. Έτσι κάθε θερμαντικό 
σώμα γίνεται ανεξάρτητο και απομονώνεται αυ-
τόματα όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρα-
σία, τη στιγμή που οι υπόλοιποι χώροι που έχουν 
ανάγκη θέρμανσης συνεχίζουν να λειτουργούν
17) Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης 
στον λέβητα
18) Συντήρηση συστήματος θέρμανσης/ψύξης,
π.χ. λέβητα, αντλιών θερμότητας, κλιματιστικών
19) Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
20) Αντικατάσταση συσκευών
με συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης βά-
σει του πλαισίου ενεργειακής σήμανσης και των 
προδιαγραφών EnergyStar.
21) Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με τε-
χνολογία led.
22) Αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμά-
των με νέα θερμομονωτικά - ενεργειακά.
23) Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής δια-
χείρισης. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το οριστικό τέλος της εισφοράς αλληλεγγύης για 
όλους, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε 
την Τρίτη στην Βουλή από το Υπουργείο Οικο-
νομικών και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η 
Ιανουαρίου του 2023. Παράλληλα στην ίδια τρο-
πολογία προβλέπεται η μείωσης της τιμής στην 
αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 
Οκτωβρίου, αλλά και εξαιρέσεις από την πληρω-
μή τέλους επιτηδεύματος.
Τα παραπάνω αποτελούν υλοποίηση μέρους των 
εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στην ΔΕΘ.
1. Εισφορά αλληλεγγύης
Η τροπολογία κατατέθηκε στο πολυνομοσχέ-
διο και προβλέπει την κατάργηση της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 
ν.4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που απο-
κτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής, ενώ για 
το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που 
ίσχυσαν και για το έτος 2021.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από την εισφορά 
αλληλεγγύης απαλλάσσονται εκτός από τους μι-
σθωτούς του ιδιωτικού τομέα και όσοι αποκτούν 
φέτος εισοδήματα από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, ακίνητα, μερίσματα που θα δηλωθούν 
με την φορολογική δήλωση του 2023.
Πιο συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει:
'Αρθρο 1

Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και 
κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
για όλα τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 
2023 και εφεξής - Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 
72 ν. 4172/2013
Η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) τροποποιεί-
ται:
α) στο πρώτο εδάφιο ως προς τη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών από την ειδι-
κή εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 
2022,
β) με την προσθήκη τρίτου εδαφίου για την κα-
τάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για 
όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 
1η.1.2023 και μετά, και η παρ. 74 διαμορφώνεται 
ως εξής:
«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσο-
νται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 
άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από 
μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις 
συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας 
παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα 
φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλα-
κτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορο-

λογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 
34. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 
43Α καταργείται για όλα τα εισοδήματα του άρ-
θρου αυτού που αποκτώνται από την 1η.1.2023 
και εφεξής».
2. Τέλος επιτηδεύματος
Επίσης προβλέπεται η εξαίρεση υποχρέωση κα-
ταβολής του τέλους επιτηδεύματος
- και για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα 
φορολογικά έτη 2019-2021), οι αγρότες κανονι-
κού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλ-
θει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 
τήρησης βιβλίων και ένταξης τους στο κανονικό 
καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς της παράκτι-
ας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκά-
φη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.
- για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότη-
τες, που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο 
φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλη-
σης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας 
πλήρους απασχόλησης σε ένα (1) έτος, για διά-
στημα κατ' ελάχιστον τριών (3) μηνών εντός του 
έτους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
3. Πετρέλαιο θέρμανσης
Τέλος προβλέπεται η μείωση της τιμής στο πε-
τρέλαιο θέρμανσης κατά 20 λεπτά το λίτρο στην 

αντλία, από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 31 Δε-
κεμβρίου, με πρόβλεψη για επέκταση του μέτρου 
εάν χρειαστεί. Εάν υπολογιστεί και ο ΦΠΑ, τότε η 
μείωση θα φτάσει σε περίπου 25 λεπτά το λίτρο.
Συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει: «επι-
δοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το 
κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρ-
μανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά 
από την 15η Οκτωβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμ-
βρίου 2022. Το ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 
0,20 ευρώ ανά λίτρο και τίθενται εξουσιοδοτικές 
διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγη-
σης της επιδότησης, τον μηχανισμό εκκαθάρι-
σης, καθώς και τη δυνατότητα παράτασης και 
αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης».
Επίσης στην ίδια τροπολογία προβλέπεται και η 
αύξηση του φοιτητικού επιδόματος από τα 1.000 
ευρώ στα 1.500 ευρώ και στα 2.000 ευρώ για εκεί-
νους που συγκατοικούν. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναλυτικά οι επιδοτήσεις τον Οκτώβριο διαμορ-
φώνονται ως εξής:-Για κατανάλωση από 0-500 
κιλοβατώρες το μήνα η επιδότηση είναι 43,6 
λεπτά ανά κιλοβατώρα, καλύπτει το 90 % της 
αύξησης και το 90 % των νοικοκυριών.
-Από 501-1000 κιλοβατώρες, επιδότηση 38,6 λε-
πτά ανά κιλοβατώρα (αντιστοιχεί στο 80 % της 
αύξησης) η οποία αυξάνεται στα 43,6 λεπτά (όσο 
και στο πρώτο κλιμάκιο) αν μειωθεί η κατανάλω-
ση κατά 15 % τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι.
-Από 1001 κιλοβατώρες και πάνω (αφορά το 2 
% των νοικοκυριών) επιδότηση 33,6 λεπτά ανά 
κιλοβατώρα. Ομοίως αν μειωθεί η κατανάλωση 
κατά 15 % τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι η επι-
δότηση αυξάνεται κατά 5 λεπτά και φθάνει στο 
προηγούμενο κλιμάκιο (38,6 λεπτά).
-Στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο η επιδότηση 

είναι 48,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
Υπενθυμίζεται ότι τα οικιακά τιμολόγια που 
ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τον Οκτώβριο, από 
τα οποία αφαιρούνται οι ανωτέρω επιδοτήσεις 
είναι:
ΔΕΗ 59,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 
500 κιλοβατώρες, 60,7 λεπτά για τις επόμενες 
και 55,4 λεπτά για το νυχτερινό τιμολόγιο.
Protergia 57,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα
Ήρων 62 - 69,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα
Elpedison 59,05-63,06 λεπτά ανά κιλοβατώρα με 
έκπτωση συνέπειας.
NRG 57,9-59,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
Watt&Volt 58,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
Φυσικό Αέριο Ελλάδος 57,4-58,6 λεπτά ανά κιλο-
βατώρα με έκπτωση συνέπειας
Volterra 68,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Zenith 58,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
Ελίν 59,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
Για τους επαγγελματίες με ισχύ παροχής έως 35 
kvA και κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες η 
επιδότηση είναι 39,8 λεπτά και καλύπτει το 80 
% της αύξησης. Για μεγαλύτερες καταναλώσεις 
διαμορφώνεται στα 230 ευρώ ανά μεγαβατώρα 
και για τους αγρότες προβλέπεται οριζόντια επι-
δότηση 43,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων στο ρεύμα 
για τον επόμενο μήνα είναι 1,1 δισεκ, ευρώ. Προ-
έρχεται από την ανάπτυξη των υπερεσόδων των 
ηλεκτροπαραγωγών και τις δημοπρασίες ρύπων 
(1 δισεκ.) και τον προϋπολογισμό (100 εκατ.)
Στο φυσικό αέριο η ΔΕΠΑ θα δώσει οριζόντια επι-
δότηση 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα για όλους τους 

καταναλωτές (περί τους 700.000) και το σύνολο 
της κατανάλωσης, που καλύπτει το 50 % της αύ-
ξησης. Για τους επαγγελματίες η επιδότηση είναι 
40 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η επιδότηση του Φυ-
σικού Αερίου από την Κυβέρνηση σε όλους τους 
Εμπορικούς Καταναλωτές και στη Βιομηχανία 
ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού ερ-
γαζομένων, για τον Οκτώβριο, θα φτάσει στα 40 
Euro ανά θερμική MWh.

Ο κ. Σκρέκας ανακοίνωσε επίσης την επιβολή 
τέλους 10 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις εταιρεί-
ες ηλεκτροπαραγωγής για το φυσικό αέριο που 
χρησιμοποιούν οι μονάδες. Τα έσοδα θα διατε-
θούν για υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, 
επενδύσεις σε εναλλακτικά καύσιμα και επέκτα-
ση των υποδομών φυσικού αερίου που εξυπηρε-
τούν την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου μετά τις επιδοτήσεις -
23 συμβουλές του ΥΠΕΝ για εξοικονόμηση ενέργειας

Τέλος η εισφορά αλληλεγγύης για όλους - Εξαιρέσεις από τέλος 
επιτηδεύματος - Μειώνεται 25 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης 

Αναλυτικά οι επιδοτήσεις τον Οκτώβριο

Οικονομία
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Τα οικονομικά και θεσμικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει ο ελευθερο-
επαγγελματίας ιατρός, στην άσκηση 
του έργου του και οι παρεμβάσεις του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) για 
την επίλυσή τους αναδείχθηκαν στο 
πλαίσιο της διαδικτυακής ημερίδας 
με θέμα «Ο σύγχρονος Ελευθεροεπαγ-
γελματίας γιατρός: Προκλήσεις & Προ-
βλήματα», που διοργάνωσε χθες ο ΙΣΑ.
Εκτενώς συζητήθηκε η κατάργηση του 
clawback, με τους γιατρούς να κάνουν 
λόγο για «ένα αναχρονιστικό θεσμό» 
και να δηλώνουν την αποφασιστικότη-
τά τους για την λύση του. «Υγεία χωρίς 
γιατρούς δεν υπάρχει. Δεν κάνουμε 
πίσω στη μάχη για να διασφαλίσουμε 
την επιβίωση των μελών μας», τόνισε 
κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης. 
«Για τη δημιουργία ενός σύγχρονου 
και βιώσιμου συστήματος Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η επαρκής χρημα-
τοδότηση ενώ θα πρέπει να ληφθούν 
γενναίες αποφάσεις, για την κατάργη-
ση του άδικου και αναχρονιστικού μέ-
τρου του claw back, το οποίο εάν συνε-
χιστεί θα διαλύσει πλήρως την ΠΦΥ», 
τόνισε ο κ. Πατούλης. Πρόσθεσε ότι 
ότι το claw back «βασανίζει δέκα χρό-
νια τώρα τους εργαστηριακούς, τους 
κλινικο- εργαστηριακούς γιατρούς, 
τα πολυϊατρεία, τα μικρά εργαστήρια 
της γειτονιάς που απειλούνται, στην 
κυριολεξία, από μέρα σε μέρα με λου-
κέτο, καθώς η παρακράτηση φτάνει το 

60%». Απηύθυνε κάλεσμα στα μέλη του 
Συλλόγου να συμμετέχουν δυναμικά, 
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των 
κλινικοεργαστηριακών ιατρών την Πα-
ρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, έξω από το 
υπουργείο Υγείας.
Επίσης, ο κ. Πατούλης έθεσε το θέμα 
των εργασιακών σχέσεων και των 
αμοιβών των ιατρών που εργάζονται 
στις ιδιωτικές κλινικές, ζητώντας να 
εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία. «Το 
Σχέδιο Συλλογικής Συμβάσεως αποτε-
λεί μονόδρομο και για τους συνεργαζό-
μενους γιατρούς με ιδιωτικές κλινικές 
και για τους ιατρούς παρόχους του 

ΕΟΠΠΥ», είπε.

Προσωπικός γιατρός: τα αιτήματα 
του ΙΣΑ
Την αντίθεσή τους σε κάθε μορφή επι-
στράτευσης ιατρών, εξέφρασαν οι ομι-
λητές. Ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι θα 
πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να ορί-
ζεται από τους ασθενείς προσωπικός 
ιατρός και μη συμβεβλημένος με τον 
ΕΟΠΥΥ και προσέθεσε ότι είναι πολλά 
ακόμη αυτά που χρήζουν διορθωτικών 
βελτιώσεων.
Χαρακτηριστικά ανέφερε το 15λεπτο 
ανά ασθενή, η συμμετοχή των παιδιά-

τρων στο σύστημα και βελτιώσεις των 
οικονομικών όρων. Επίσης επανέλαβε 
ότι ο ΙΣΑ είναι αντίθετος σε επιβολή 
ποινών. «Είναι δικαίωμα ο προσωπι-
κός γιατρός και όχι υποχρέωση», υπο-
γράμμισε.
Για το clawback, την άδικη και αναχρο-
νιστική μέθοδο ελέγχου των δαπανών 
υγείας που θα πρέπει να εκλείψει, κα-
θώς οδηγεί σε οικονομική εξαθλίω-
ση το ιατρείο της γειτονιάς, μίλησε ο 
Φώτης Πατσουράκος, Α' αντιπρόεδρος 
ΔΣ του ΙΣΑ. «Κάθε δαπάνη που αιτεί-
ται πάνω από τον κλειστό προϋπολο-
γισμό του ΕΟΠΥΥ, επιστρέφεται πίσω 
από τους παρόχους, με απλά λόγια το 
κράτος κουρεύει αφού δεν έχει να πλη-
ρώσει και εμείς δουλεύουμε δωρεάν», 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πατσουρά-
κος.
Τις προτάσεις του ΙΣΑ για τις εργασι-
ακές σχέσεις των ιατρών των ιδιωτι-
κών νοσηλευτηρίων «που διορθώνουν 
χρόνιες στρεβλώσεις που αδικούν 
τους ιδιώτες μισθωτούς και ελευθερο-
επαγγελματίες ιατρούς που συνεργά-
ζονται με τις ιδιωτικές κλινικές» ανέ-
λυσε Ιωάννης Κεχρής, μέλος ΔΣ του 
ΙΣΑ και αντιπεριφερειάρχης Αττικής. 
Τόνισε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω 
πρωτοβουλίες του ΙΣΑ, για να διασφα-
λιστεί η εφαρμογή του πορίσματος της 
αρμόδιας Επιτροπής που συνέστησε ο 
Σύλλογος και να κατοχυρωθούν τα δι-
καιώματα των ιατρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δύο προσφορές για την απόκτηση του 67% του με-
τοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Αλε-
ξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.), παρέλαβε το ΤΑΙΠΕΔ.
Προσφορές υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήμα-
τα (με αλφαβητική σειρά):
-Η κοινοπραξία INTERNATIONAL PORT 
INVESTMENTS ALEXANDROUPOLIS, η οποία 
απαρτίζεται από τις εταιρείες BLACK SUMMIT 
FINANCIAL GROUP - EUROPORTS-EFA GROUP και 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
-Η LIBERTY PORT HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε. (θυγατρική QUINTANA INFRASTRUCTURE & 
DEVELOPMENT).
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, σύμ- φωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών, θα εκκινήσει άμεσα. Οι οικονομικές 
προσφορές των επενδυτών που πληρούν τους 
όρους του διαγωνισμού θα αποσφραγιστούν σε 
επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
του Ταμείου, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμε-
νες διαδικασίες.
Επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα 
George J. Tsunis στον Οργανισμό Λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, George J.Tsunis, 
ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας, 
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού οργανι-
σμού εθνικής ασφάλειας Business Executives for 

National Security (BENS) επικεφαλής πολυπληθούς 
αντιπροσωπείας του οργανισμού και ο διοικητής 
της 1ης Στρατιάς, αντιστράτηγος 'Αγγελος Χουδε-
λούδης, επισκέφθηκαν σήμερα τον Οργανισμό Λι-
μένα Αλεξανδρούπολης.
Σε ανάρτησή του σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
αναφορικά με την επίσκεψη ο πρόεδρος του Ο.Λ.Α. 
Κώστας Χατζημιχαήλ σημειώνει ότι περιποιεί τιμή 
για τον Οργανισμό, καθώς και ότι «πραγματοποι-
είται σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών μετα-
σχηματισμών και συζητήσεων/αναθεωρήσεων για 
τη διεθνή ασφάλεια και τις μεταφορές, αλλά και σε 
μία κρίσιμη ημέρα για το μέλλον του αναβαθμισμέ-
νου γεωπολιτικά λιμένα Αλεξανδρούπολης, καθώς 
σήμερα εκπνέει η προθεσμία υποβολής δεσμευτι-
κών προσφορών για την απόκτηση της πλειοψηφί-
ας των μετοχών του Οργανισμού». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σβήνουν τα φώτα, χαμηλώνουν τους θερμοστάτες, 
εγκαθιστούν αισθητήρες κίνησης... Είναι μερικά 
από τα μέτρα που λαμβάνουν κυβερνήσεις κρατών 
της κεντρικής Ευρώπης με στόχο την εξοικονόμη-
ση ενέργειας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη 
μείωση του ενεργειακού κόστους και την αντιμε-
τώπιση των περικοπών στις παραδόσεις φυσικού 
αερίου από τη Ρωσία.
Η κεντρική Ευρώπη είναι ευάλωτη σε αυτήν την 
αντιπαράθεση της Δύσης με τη Μόσχα, καθώς ορι-
σμένες χώρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
το ρωσικό φυσικό αέριο. Παράλληλα, η άνοδος 
των τιμών στην ενέργεια προκαλεί πονοκέφαλο σε 
ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο.
Η κυβέρνηση της Τσεχίας ανακοίνωσε σήμερα ότι 
αφαιρεί τους μισούς λαμπτήρες στα κυβερνητικά 
γραφεία και αντικαθιστά τους υπόλοιπους με LED 
που καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. 
Εγκαθιστά επίσης αισθητήρες κίνησης για να μει-
ώσει τον φωτισμό στους διαδρόμους.
Όσον αφορά τη θέρμανση -- συνήθως η θερμοκρα-

σία κυμαίνεται γύρω τους 22 βαθμούς Κελσίου ή 
και παραπάνω -- μειώθηκε στους 19-20 βαθμούς 
Κελσίου στα κυβερνητικά γραφεία και στους 15 
βαθμούς στους διαδρόμους, διαβεβαίωσε ο τσέχος 
πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα. «Θα πιέσω τους κρα-
τικούς θεσμούς για να δώσουν το παράδειγμα», 
είπε ο Φιάλα σε δημοσιογράφους, σημειώνοντας η 
δέσμη μέτρων στοχεύει σε «εξοικονόμηση ενέργει-
ας κατά 17-20%».
Παράλληλα, μειώνεται η θέρμανση και σβήνουν 
οι προβολείς στο εμβληματικό Κάστρο της Πράγας 
και στον καθεδρικό ναό της τσεχικής πρωτεύουσας 
από τις 22:00 αντί για τα μεσάνυχτα.
Στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση έδωσε εντολή σε κρα-
τικά ιδρύματα και δημόσιες επιχειρήσεις να μειώ-
σουν την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 25% 
σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, εξαιρου-
μένων νοσοκομείων και κοινωνικών υπηρεσιών.
Στη Ρουμανία, μειώνεται ο φωτισμός στο κοινο-
βούλιο (γνωστό και ως Παλάτι του Λαού) -- το δεύ-
τερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο ύστερα από το 

αμερικανικό Πεντάγωνο. Ο εξωτερικός φωτισμός 
περιορίζεται κατά το ήμισυ και οι προβολείς θα 
ανάβουν μόνο δύο ώρες κάθε βράδυ.
Στην Πολωνία, η κυβέρνηση ζήτησε από τις υπηρε-
σίες της να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά 10%. Οι υπάλληλοι καλούνται να 
εκτυπώνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα έγ-
γραφα, να αφαιρούν τους φορτιστές από τις πρίζες 
όταν δεν τους χρησιμοποιούν και να κλείνουν τους 
υπολογιστές φεύγοντας. Στο υπουργείο Οικονομι-
κών, το σιντριβάνι τέθηκε εκτός λειτουργίας και ο 
εξωτερικός φωτισμός του κτιρίου περιορίστηκε σε 
δύο ώρες τα Σαββατοκύριακα. Η Βαρσοβία αντι-
καθιστά επίσης περίπου 38.000 λαμπτήρες φωτι-
σμού σε δρόμους με LED.
Ωστόσο, μέτρα όπως τα παραπάνω δεν εξυπηρε-
τούν εγκαταστάσεις όπου η θέρμανση (ή η ψύξη) 
είναι απαραίτητη για τη λειτουργία τους, όπως π.χ. 
τα πανεπιστήμια ή οι αθλητικοί χώροι.
Στη Σλοβακία, τα πανεπιστήμια έχουν προειδοποι-
ήσει ότι θα καταφύγουν στη λύση της τηλεκπαί-

δευσης εάν η κυβέρνηση δεν αυξήσει τα κονδύλια 
για τη θέρμανση μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.
Στην Τσεχία, έρευνα στην οποία συμμετείχαν περί-
που 500 αθλητικοί σύλλογοι έδειξε ότι το 61% όσων 
χρησιμοποιούν κλειστές εγκαταστάσεις (όπως πι-
σίνες, παγοδρόμια, γυμναστήρια) αντιμετωπίζουν 
τεράστια προβλήματα, αφού το ενεργειακό κόστος 
τους έχει ήδη αυξηθεί κατά 135%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γ. Πατούλης: Συνεχίζουμε τον αγώνα για την επιβίωση των μελών μας

Δύο προσφορές για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

ΕΕ: Μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας λαμβάνουν πολλές κυβερνήσεις



10 Διεθνή

Σε προεκλογικό πυρετό η Ιταλία

Σε λιγότερο από δυο εικοσιτετράωρα 
οι Ιταλοί πρόκειται να προσέλθουν 
στις κάλπες για την νέα σύνθεση της 
Βουλής και της γερουσίας. Χθες βράδυ 
η συντηρητική συμμαχία πραγματο-
ποίησε ενωτική προεκλογική συγκέ-
ντρωση στην πλατεία του Λαού της 
Ρώμης.

Ματέο Σαλβίνι, Σίλβιο Μπερλουσκόνι 
και Τζόρτζια Μελόνι προσπάθησαν να 
μην αναφερθούν σε εκείνη τη σειρά 
θεμάτων που τους διχάζει και να επι-
κεντρωθούν σε όσα τους ενώνουν. «Θα 
κυβερνήσουμε μαζί για τα επόμενα πέ-
ντε χρόνια - οι Ιταλοί έδειξαν ότι δεν 
θέλουν να κερδίσει η αριστερά», ήταν 
το μήνυμα που θέλησαν να στείλουν.
Υπήρξαν όμως και κάποιες άλλες, επι-

μέρους αναφορές: Η ακροδεξιά Με-
λόνι τόνισε ότι, σε περίπτωση νέου 
κύματος της πανδημίας δεν πρόκειται 
να ακολουθήσει το μοντέλο που επέ-
βαλε μέχρι τώρα ο Ιταλός υπουργός 
Υγείας, Ρομπέρτο Σπεράντσα. Εκείνο 
το μοντέλο δηλαδή, που προβλέπει 
την εφαρμογή προληπτικών μέτρων 
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού. 

Μάλιστα, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι σε 
χθεσινοβραδυνή τηλεοπτική του συ-
νέντευξη, ερωτηθείς για το Ουκρανι-
κό, τόνισε ότι «οι ρωσικές δυνάμεις 
ήθελαν μόνο να αντικαταστήσουν τον 
Ζελένσκι με μια κυβέρνηση καλών αν-
θρώπων και σε μια εβδομάδα να επι-
στρέψουν στα σπίτια τους».

Σήμερα η συγκέντρωση του Δημο-
κρατικού Κόμματος
Και από την Λέγκα, ο Ματέο Σαλβίνι, 
με αναφορά στην θέση του υπουργού 
Εσωτερικών που κατείχε στην πρώτη 
κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε συ-
μπλήρωσε: «Είχα καταφέρει να μπλο-
κάρω τις αποβιβάσεις μεταναστών 
στην νότια Ιταλία και δεν βλέπω την 
ώρα να ξαναρχίσω να κάνω ακριβώς 
το ίδιο».
Σήμερα το βράδυ στην Πιάτσα Ντελ 
Πόπολο της Ρώμης διοργανώνεται η 
τελική συγκέντρωση του κεντροαρι-
στερού Δημοκρατικού Κόμματος. Με 
πιο χαμηλούς τόνους, ο γραμματέας 
των Δημοκρατικών, Ενρίκο Λέτα, υπο-

γραμμίζει ότι κύρια προτεραιότητα 
είναι η στήριξη των εργαζομένων και 
ότι δεν πρέπει να πάει χαμένο το πο-
λύτιμο έργο της κυβέρνησης Ντράγκι.
Όσο για τα Πέντε Αστέρια, μπορεί 
όπως φαίνεται να  πετύχουν ένα ιδι-
αίτερα ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε 
όλο τον ιταλικό Νότο. Μένει να διαπι-
στωθεί επίσης αν η αποχή -σύμφωνα 
με τις προβλέψεις πολλών αναλυτών- 
θα ξεπεράσει πράγματι κάθε προηγού-
μενο. Διότι οι εκλογές αυτές στη δύση 
του καλοκαιριού σίγουρα δεν κατάφε-
ραν να ενθουσιάσουν τους Ιταλούς. 
Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελλάκης, 
Ρώμη
Πηγή: dw.com

Δύο μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στη χώρα,
διοργανώνονται οι τελευταίες προεκλογικές
συγκεντρώσεις. Τι λένε οι πολιτικοί αρχηγοί
από την Πιάτσα Ντελ Πόπολο;

Η Τζόρτζια Μελόνι και ο Ματέο Σαλβίνι

Σε κατάσταση “ μερικής έκτακτης ανά-
γκης” λόγω της αυξημένης προσφυγι-
κής/μεταναστευτικής κίνησης -πίεσης 
στα σύνορα της με την Τουρκία, κήρυ-
ξε η Βουλγαρία, την μεθόριο στην πε-
ριοχή του Χάσκοβο. Όπως ανακοίνωσε 
πριν από λίγο περιφερειάρχης της πε-
ριοχής του Χάσκοβο, Μίνκο Αγκέλοφ 
,η απόφαση ελήφθη λόγω της μεγάλης 
πίεσης που δέχεται η συνοριακή μεθό-
ριος από πρόσφυγες και μετανάστες 
που κατευθύνονται από την Τουρκία 

προς τη Βουλγαρία.
Η Βουλγαρία έχει ορθώσει αγκαθωτό 
φράχτη σε μήκος 200 χιλιομέτρων στα 
σύνορα της με την Τουρκία.

Ωστόσο, οι ροές δεν έχουν αναχαιτι-
στεί και καθώς αυξάνονται, καταγρά-
φονται έντονες διαμαρτυρίες κάτοικων 
της μεθορίου για κλοπές, επιθέσεις, 
εμπρησμούς κ.α παραπτώματα που 
αποδίδουν στους αλλοδαπούς που ει-
σέρχονται παράνομα, σύμφωνα με τα 

Βουλγαρικά Μέσα Ενημέρωσης
Το θέμα των μεταναστευτικών ροών 
από την Τουρκία προς τα σύνορα των 
δυο χωρών συζήτησαν την Τετάρτη 
στον Έβρο οι υπουργοί Προστασίας 
του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος 
και Δημόσιας Τάξης της Βουλγαρίας 
κ. Ιβάν Δεμερτζίεφ, υπογραμμίζοντας 
την ανησυχία για την κατάσταση που 
διαμορφώνεται στα σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Βουλγαρία κήρυξε τα σύνορά της με την Τουρκία σε κατάσταση μερικής 
έκτακτης ανάγκης λόγω μεταναστευτικών ροών

Το ΝΑΤΟ, με δήλωσή του, καταδικάζει 
με τον πιο έντονο τρόπο το σχέδιο δι-
εξαγωγής δημοψηφισμάτων για την 
ένταξη στη Ρωσική Ομοσπονδία των 
ουκρανικών περιοχών που ελέγχονται 
εν μέρει από τον ρωσικό στρατό.
«Οι Σύμμαχοι δεν αναγνωρίζουν και 
δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρί-
σουν την παράνομη προσάρτηση της 
Κριμαίας από τη Ρωσία. Τα εικονικά 
δημοψηφίσματα στις περιοχές του 
Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και 
Χερσώνα της Ουκρανίας δεν έχουν 

νομιμότητα και θα αποτελέσουν κατά-
φωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνω-
μένων Εθνών. Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ 
δεν θα αναγνωρίσουν την παράνομη 
προσάρτησή τους. Αυτά τα εδάφη είναι 
ουκρανικά. Καλούμε όλα τα κράτη να 
απορρίψουν τις κατάφωρες προσπά-
θειες της Ρωσίας για εδαφική κατά-
κτηση», αναφέρει το Βορειοατλαντικό 
Συμβούλιο στη δήλωσή του.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι «οι ρωσικές 
δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
μερικής επιστράτευσης, αποτελούν 

μια περαιτέρω κλιμάκωση στον παράνομο 
πόλεμο της εναντίον της Ουκρανίας».
Στην ίδια δήλωση υπογραμμίζεται επίσης 
ότι «οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ παραμένουν 
αποφασισμένοι στην παροχή πολιτικής 
και πρακτικής υποστήριξης στην Ουκρανία 
καθώς συνεχίζει να αμύνεται ενάντια στη 
ρωσική επιθετικότητα».
«Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική Συμμαχία και 
θα συνεχίσει να αγωνίζεται για ειρήνη, 
ασφάλεια και σταθερότητα σε ολόκληρο 
τον ευρωατλαντικό χώρο. Στεκόμαστε ενω-
μένοι για να υπερασπιστούμε και να προ-
στατεύσουμε κάθε εκατοστό της συμμαχι-
κής επικράτειας», καταλήγει η δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΝΑΤΟ: Δεν έχουν νομιμότητα τα εικονικά δημοψηφίσματα 
στις ουκρανικές περιοχές
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Ο όρος «έξυπνο σπίτι ή smart home» 
χρησιμοποιείται στο… trendy λεξιλό-
γιο της εποχής τα τελευταία χρόνια. 
Για τα περισσότερα ελληνικά νοικο-
κυριά, όμως, μοιάζει να απέχει πολύ 
ακόμη η μέρα που το smart home θα 
μεταφραστεί σε κάτι εύκολο και προ-
σβάσιμο για την καθημερινότητα και 
τον οικογενειακό τους προϋπολογι-
σμό.
Αυτό, τώρα, αλλάζει. Διότι αποδεικνύ-
εται ότι η εγκατάσταση του 1ου smart 
home οικοσυστήματος έξυπνης δια-
χείρισης και εξοικονόμησης ενέργει-
ας στην Ελλάδα φέρνει κατά μέσο όρο 
19,8% όφελος στην κατανάλωση για  
μια τετραμελή οικογένεια. Η εξειδι-
κευμένη τεχνολογία Τεχνητής Νοη-
μοσύνης (Artificial Intelligence - AI) 
της νέας υπηρεσίας Smarthink από 
τo «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία 
Ενέργειας», είναι τόσο προηγμένη που 
οδηγεί σε απόσβεση του κόστους εγκα-
τάστασης σε μόλις 8 μήνες.
Το Smathink -που απευθύνεται στο 
σύνολο των οικιακών καταναλωτών, 
ανεξαρτήτως του παρόχου ηλεκτρι-
κής ενέργειας που έχουν επιλέξει- αξι-
οποιεί τις δυνατότητες της Τεχνητής 
Νοημοσύνης για να βελτιστοποιήσει 
την κατανάλωση, εξοικονομώντας 
χρήματα και, ταυτόχρονα, χρόνο για 
τους χρήστες του.

Παρακολουθώντας την κατανάλωση,
κάθε στιγμή
Η εφαρμογή (app) Smarthink, που δι-
ατίθεται δωρεάν τόσο από το Google 
Play Store όσο και από το Apple Store, 
παρακολουθεί διαρκώς την κατανά-

λωση ενέργειας και, με βάση την τιμή 
της κιλοβατώρας που έχει επιλέξει ο 
καταναλωτής, προβαίνει σε εκτίμηση 
για το ύψους του επόμενου λογαρια-
σμού ρεύματος. Με τον τρόπο αυτό, 
το νοικοκυριό έχει τη δυνατότητα να 
θέτει συγκεκριμένους στόχους και 
να προσαρμόζει ανάλογα τις κατα-
ναλώσεις του, υιοθετώντας μάλιστα 
τις προτάσεις της υπηρεσίας ώστε να 
εφαρμόζει διαρκώς καινούριες μεθό-
δους εξοικονόμησης.

Άνεση και δυνατότητες,
πέρα από κάθε φαντασία
Εξίσου εντυπωσιακές είναι, όμως, 

οι δυνατότητες που προσφέρει το 
Smarthink και στον τομέα της άνεσης. 
Αξιοποιώντας τις έξυπνες συσκευές, 
μέσω της εφαρμογής στο κινητό και 
του ΑΙ τελευταίας τεχνολογίας που 
διαθέτει, η υπηρεσία προσαρμόζεται 
κάθε στιγμή στις συνήθειες και ανά-
γκες του χρήστη της, κάνοντας τη 
ζωή του πιο εύκολη και πιο οικονο-
μική. Ας δούμε μόνο δύο από τα πολλά 
παραδείγματα:

• Όταν έρθει η ώρα για τη βραδινή 
ταινία, το Smarthink θα ρυθμίσει τον 
κατάλληλο φωτισμό και θα επιλέξει 
την ιδανική θερμοκρασία σύμφωνα 

με τις προτιμήσεις του συγκεκριμένου 
νοικοκυριού.

• Όταν η οικογένεια λείψει για δια-
κοπές, αντί να αφήσει κάποια φώτα 
διαρκώς ανοιχτά, το σύστημα μπορεί 
να αναβοσβήνει τις έξυπνες λάμπες, 
σύμφωνα με το χρονοπρόγραμμα που 
θα ορίσει ο χρήστης, για να δείχνει ότι 
το σπίτι δεν είναι άδειο.

Απλή και εύκολη
εγκατάσταση
Το Smarthink από το «Φυσικό Αέριο 
Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» ξεχω-
ρίζει από κάθε άλλο σύστημα smart 
home, χάρη στην εξελιγμένη Τεχνη-
τή Νοημοσύνη που εφαρμόζει. Έχει 
δομηθεί ειδικά ώστε να εξυπηρετεί 
όλους τους οικιακούς καταναλωτές 
ανεξαρτήτως παρόχου, αρκεί να προ-
χωρήσει κανείς σε μια πολύ απλή 
εγκατάσταση για να απολαύσει τα 
πλεονεκτήματά του.

Το Starter Kit του Smarthink περιλαμ-
βάνει 4 έξυπνες συσκευές όπως Έξυ-
πνο Διακόπτη Θερμοσίφωνα, Έξυπνο 
Θερμοστάτη Αφής, Gateway και Έξυ-
πνο Μετρητή Κατανάλωσης, που δημι-
ουργούν ένα πλήρως λειτουργικό οι-
κοσύστημα εξοικονόμησης ενέργειας 
και έξυπνης διαχείρισης. Το «Φυσικό 
Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» 
προτείνει επιπλέον έξυπνες συσκευές 
που προσθέτουν ακόμη περισσότε-
ρες ευκολίες: Έξυπνη πρίζα, Έξυπνος 
Αισθητήρας Χώρου , Έξυπνη Λάμπα, 
Έξυπνο Χειριστήριο κλιματιστικού, 
Αισθητήρας Πόρτας/Παραθύρου. 

Εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση
με το Smarthink της «Φυσικό Αέριο»

Θέμα
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Λίγες ώρες μετά τις ανακοίνωση του Ρώσου προέ-
δρου Βλάντιμιρ Πούτιν για «μερική επιστράτευση» 
φαίνεται ότι πολλοί Ρώσοι κάνουν ό,τι μπορούν για 
να εγκαταλείψουν τα πάτρια εδάφη. Όπως αναφέ-
ρουν τα πρακτορεία Reuters και AFP, επικαλούμενα  
στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων 
Aviasales, μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν τα ει-
σιτήρια για πτήσεις από τη Μόσχα προς την Κων-
σταντινούπολη και το Ερεβάν της Αρμενίας στις 
επόμενες ημέρες. Τόσο η Τουρκία, όσο και η Αρμενία 
επιτρέπουν την είσοδο Ρώσων πολιτών χωρίς βίζα. 
Η Turkish Airlines ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν 
ελεύθερες θέσεις για απευθείας πτήσεις προς την 
Τουρκία μέχρι το Σάββατο. Επιπλέον, έχουν εξα-
ντληθεί τα εισιτήρια για πτήσεις προς τη Γεωργία, το 
Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, αλλά και τη Σερβία. Η 
επόμενη διαθέσιμη πτήση για Βελιγράδι πραγματο-
ποιείται τη Δευτέρα, ανακοίνωσε η Air Serbia.
Παράλληλα, αυξάνονται αισθητά οι τιμές των εισι-

τηρίων. Σύμφωνα με καταγραφές της Google Flights 
ένα αεροπορικό εισιτήριο για την Τουρκία χωρίς 
επιστροφή στοίχιζε την Τετάρτη 70.000 ρούβλια, 
δηλαδή περίπου 1.150 ευρώ, ενώ την περασμένη 
εβδομάδα η τιμή του δεν ξεπερνούσε τα 22.000 
ρούβλια (362 ευρώ). Ακόμη πιο ακριβά είναι τα δι-
αθέσιμα αεροπορικά εισιτήρια για το Ντουμπάι, 
καθώς ξεκινούσαν από 300.000 ρούβλια (σχεδόν 
5.000 ευρώ). Το βράδυ της Τετάρτης το πρακτορείο 
Associated Press έκανε λόγο για νέα ανατίμηση, με 
αποτέλεσμα ένα εισιτήριο Μόσχα-Ντουμπάι να τι-
μάται πλέον 9.200 ευρώ στην οικονομική θέση. Ακό-
μη και για την παραμεθόρια πόλη Βλαντικαφκάς, 
στα σύνορα με τη Γεωργία, η τιμή του αεροπορικού 
εισιτηρίου έχει ...δεκαπλασιαστεί. 
Δύσκολη η πρόσβαση στην ΕΕ
Από την περασμένη Δευτέρα πολλά κράτη-μέλη της 
ΕΕ έχουν απαγορεύσει την άφιξη Ρώσων πολιτών, 
ακόμη και αν αυτοί διαθέτουν έγκυρη βίζα για τη 

ζώνη Σένγκεν. Προ ημερών μάλιστα η υπουργός 
Εσωτερικών της Λιθουανίας, Άγκνε Μπιλοττάιτε, 
δήλωσε ότι η χώρα της εξετάζει την επέκταση της 
απαγόρευσης και στους πολίτες της γειτονικής 
Λευκορωσίας, καθώς «το καθεστώς της Λευκορω-
σίας συμμετέχει στον πόλεμο και επιπλέον πραγ-
ματοποιεί υβριδικές επιθέσεις με παράτυπους 
μετανάστες εναντίον της Λιθουανίας». Ο υπουργός 
Εξωτερικών της Λετονίας, Έντγκαρς Ρινκέβιτς, ξε-
καθαρίζει ότι «για λόγους ασφαλείας» η χώρα του 
δεν πρόκειται να δεχθεί Ρώσους που επιχειρούν να 
αποφύγουν τη στράτευση. Την ίδια στιγμή πάντως 
στη Γερμανία στελέχη του κυβερνητικού συνασπι-
σμού, όπως ο πολιτικός των Φιλελευθέρων Γιοχά-
νες Φόγκελ και ο βουλευτής των Πρασίνων Ρόμπιν 
Βάγκενερ, προτείνουν να δοθεί άσυλο σε όσους 
Ρώσους λιποτακτούν και «δεν θέλουν να αποτελούν 
μέρος ενός στρατού που ευθύνεται για εγκλήματα 
πολέμου». 
Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης η ρωσική κυβέρνηση 
δεν έχει κλείσει τα σύνορα για τους εφέδρους, λόγω 
επιστράτευσης. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, 
Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν θέλησε να απαντήσει σε σχετι-
κό δημοσιογραφικό ερώτημα. Πάντως το διάταγμα 
περί μερικής επιστράτευσης ορίζει ότι οι έφεδροι 
«απαγορεύεται να εγκαταλείψουν τον τόπο κατοι-
κίας τους χωρίς σχετική άδεια της στρατιωτικής 
διοίκησης». Σε μία μάλλον διφορούμενη δήλωση, ο 
Αντρέι Καρταπόλοφ, πρόεδρος της Επιτροπής Αμυ-
ντικών Υποθέσεων στη ρωσική Βουλή (Δούμα), ανέ-
φερε χαρακτηριστικά: «Δεν θα σας συμβούλευα να 

ταξιδέψετε σε κάποιον παραθαλάσσιο προορισμό 
στην Τουρκία, καλύτερα να ξεκουραστείτε στις λου-
τροπόλεις της Κριμαίας και του Κρασνοντάρ».  
Διαδηλώσεις και μήνυμα Ναβάλνυ
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα OVD-Info ανακοίνωσε ότι η ρωσική αστυ-
νομία διέλυσε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της 
επιστράτευσης που έγιναν σε 35 πόλεις της Ρωσίας, 
ενώ συνέλαβε τουλάχιστον 1.050 διαδηλωτές. Δη-
μοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων 
(AFP) κάνουν λόγο για τουλάχιστον 50 συλλήψεις 
από επίλεκτες μονάδες της ρωσικής αστυνομίας 
στο κέντρο της Μόσχας. Είχε προηγηθεί έκκληση 
της αντι-πολεμικής πρωτοβουλίας Wesna για κινη-
τοποιήσεις. «Χιλιάδες άνδρες ρίχονται στο στόμα 
του λύκου, είναι οι πατεράδες μας, οι αδελφοί μας, 
οι σύζυγοί μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η οργά-
νωση. Η εισαγγελεία της Μόσχας προειδοποιεί ότι 
η συμμετοχή στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις τι-
μωρείται με ποινή φυλάκισης έως 15 ετών.
Το παρών δίνει από τη φυλακή και ο Αλεξέι Ναβάλ-
νι, ένας από τους πιο γνωστούς αντιφρονούντες 
της Ρωσίας. Σε μήνυμα που βιντεοσκόπησαν και δι-
ανέμουν οι δικηγόροι του, δηλώνει μεταξύ άλλων: 
«Είναι ξεκάθαρο, ότι αυτός ο εγκληματικός πόλεμος 
γίνεται όλο και χειρότερος, όλο και πιο εντατικός. Ο 
Πούτιν προσπαθεί να εμπλέξει όλο και περισσότε-
ρους σε αυτόν τον πόλεμο».

Γιάννης Παπαδημητρίου (AP, Reuters, ARD)
Πηγή: dw.com

Αρχίστε την επιστράτευση χωρίς εμένα...
Ανάρπαστα γίνονται στη Ρωσία τα αεροπορικά εισιτήρια 
για το εξωτερικό, χωρίς επιστροφή. Ακτιβιστές κάνουν 
λόγο για αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με εκατοντάδες 
συλλήψεις αντιφρονούντων.

Το χθεσινό διάταγμα του Ρώσου προέδρου Βλα-
ντιμίρ Πόυτιν για μερική επιστράτευση σχολιάζει 
ο γερμανικός τύπος. Στη Süddeutsche Zeitung 
διαβάζουμε: «Σχεδόν επί επτά μήνες το Κρεμλίνο 
και οι οπαδοί του προσπαθούσαν να τετραγωνί-
σουν τον κύκλο. Ενώ τα 'τάγματα της προπαγάν-
δας' στην κρατική τηλεόραση προετοίμαζαν τους 
τηλεθεατές τους επί εβδομάδες για τον θανάσιμο 
κίνδυνο από την Δύση, η κυβέρνηση έκανε τα 
πάντα ώστε να διασφαλίσει ότι η άνετη ζωή των 
κατοίκων της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης 
κατά την διάρκεια του πολέμου και των κυρώσε-
ων δεν θα επηρεαστεί πολύ. Αυτό δεν είναι πλέον 
δυνατό. Ο πόλεμος έχει φτάσει στη Ρωσία».
Η εφημερίδα Frankfurter Rundschau αναφέρει 
πως ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς έχει απόλυτο δί-

κιο όταν λέει πως πρόκειται για μια «πράξη απελ-
πισίας του Πoύτιν. Όπως αναφέρει: «Επειδή αυτή 
τη στιγμή δεν υπάρχουν στρατιωτικές επιτυχίες, 
οι κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές θα γίνουν 
ρωσικές μετά από εικονικά δημοψηφίσματα. Εάν 
στην συνέχεια το Κίεβο προσπαθήσει να τις ανα-
καταλάβει, ο Πούτιν θεωρεί ότι νομιμοποιείται 
να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Αυτό το κα-
τέστησε σαφές στην ομιλία του και τόνισε: 'Δεν 
είναι μπλόφα'. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Αλλά 
δεν πρέπει να μας παραλύσει».
Τις απειλές του Ρώσου Προέδρου για χρήση πυρη-
νικών όπλων σχολιάζει η εφημερίδα Handesblatt: 
«Ο Πούτιν θέλει να επιβάλει την νίκη με απειλές, 
πάνω από όλα με την απειλή πυρηνικού πολέμου. 
Γι αυτό θέλει να τρέψει τους Ουκρανούς σε φυγή 

και να αποθαρρύνει τη Δύση να συνεχίσει να προ-
μηθεύει με όπλα την Ουκρανία. Η Σοβιετική ένω-
ση είχε πετύχει την συνοχή της με τον φόβο, τώρα 
ο φόβος υποτίθεται ότι θα λειτουργήσει και πάλι 
ως αποτρεπτικός παράγοντας».
Μια ιδιαίτερη πτυχή που αφορά τις σχέσεις Ρω-
σίας – Κίνας επισημαίνει ο συντάκτης της εφη-
μερίδας Frankfurter Allgemeine Zeitung (π): « Οι 
δυτικές αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση της 
μερικής επιστράτευσης δεν μπορεί να έχουν 
ξαφνιάσει τον Πούτιν. Αλλά η ρητορική αποστα-
σιοποίηση του Πεκίνου είναι μάλλον επώδυνη 
για εκείνον. Το ότι ο εκπρόσωπος του κινεζικού 
υπουργείου Εξωτερικών ζητά όχι μόνο ανακωχή 
αλλά και μια γρήγορη λύση, η οποία θα λαμβάνει 
υπόψιν τις νόμιμες ανησυχίες για την ασφάλεια 
όλων των πλευρών, δείχνει πως η Κίνα χάνει την 
υπομονή της με τον Πούτιν».
«Ενωμένοι κατά του Ερντογάν» 
Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρο της Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, που αναφέρεται στις επερχό-
μενες εκλογές στην Τουρκία, όπου έξι κόμματα της 
αντιπολίτευσης έχουν σχηματίσει μια συμμαχία 
για να μπορέσουν να νικήσουν τον Τούρκο πρό-
εδρο Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς ωστόσο να συμπερι-
λάβουν σε αυτή το φιλοκουρδικό κόμμα (HDP). 
Το άρθρο βλέπει τα πράγματα από την «οπτική 
γωνία» του HDP και  φιλοξενεί τις δηλώσεις του 
συμπροέδρου του κόμματος, Μιτχάτ Σανκάρ.
«Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις και τα επτά κόμμα-
τα της αντιπολίτευσης θα συγκέντρωναν πάνω 
από το 60%» αναφέρει ο αρθρογράφος «Έτσι θα 
μπορούσαν να κερδίσουν τον Ερντογάν από τον 
πρώτο γύρο των εκλογών. Οι δημοτικές εκλογές 
στην Τουρκία την άνοιξη του 2019 έδειξαν ότι ο 
Ερντογάν ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από 
το 2002, δεν είναι πλέον ανίκητος. Χωρίς το HDP 
ωστόσο μια αλλαγή εξουσίας θα ήταν πολύ δύ-
σκολη, λέει ο πρόεδρος του κόμματος.Όμως το 
HDP απειλείται με απαγόρευση, η διαδικασία 

εκκρεμεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο.Αλλά ο 
Σανκάρ δεν φαίνεται να εντυπωσιάζεται. Το κόμ-
μα του είναι αποφασισμένο να συμμετάσχει στις 
εκλογές»
Δένδιας κατά Ερντογάν
Συνεχίζονται οι αναφορές στον Τούρκο πρόεδρο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στην ομιλία του από 
το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα 
Υόρκη με κριτική κατά της Ελλάδας. Ενδεικτικά, 
το SPIEGEL ONLINE αναφέρει: «Οι σχέσεις των 
γειτονικών χωρών βρίσκονται σε χαμηλό επίπε-
δο. Η σύγκρουση για πολλά νησιά και κοιτάσματα 
φυσικού αερίου στο Αιγαίο μεταξύ Αθήνας και 
Άγκυρας σιγοκαίει εδώ και δεκαετίες. Η κατάστα-
ση έχει κλιμακωθεί πρόσφατα». 
Το γερμανικό μέσο προσθέτει πως «η Τουρκία αμ-
φισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά 
του Αιγαίου με φόντο την στάθμευση στρατιω-
τικών δυνάμεων, που αντίκειται στο διεθνές δί-
καιο». Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης την απά-
ντηση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, 
στην «επιθετική ρητορική» Ερντογάν: «Η Τουρκία 
θα ήταν καλό να τηρήσει το διεθνές δίκαιο και να 
επανέλθει, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, στον 
χώρο της λογικής».
Ιωσηφίνα Τσαγκαλίδου
Πηγή: dw.com

«Πεθαίνοντας για τον Πούτιν»

Οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας με την μερική 
επιστράτευση της Ρωσίας και οι επερχόμενες εκλογές 
στην Τουρκία απασχολούν τον γερμανόφωνο Τύπο.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 

Διεθνή
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Ξεκίνησαν τα δημοψηφίσματα 
για προσάρτηση στη Ρωσία 
των κατεχόμενων ουκρανι-
κών περιοχών Λουχάνσκ, Ντο-
νέτσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα εν 
μέσω σφοδρών αντιδράσεων 
από το Κίεβο και τη Δύση. Η δι-
αδικασία αναμένεται να διαρ-
κέσει ως τις 27 Σεπτεμβρίου. 
Την ίδια ώρα, στα αεροδρόμια 
και τα χερσαία σύνορα της 
Ρωσίας επικρατεί χάος, από 
πολίτες που προσπαθούν να 
εγκαταλείψουν τη χώρα, για 
να αποφύγουν την επιστρά-
τευση.
Την ίδια στιγμή ξεκίνησαν τα 
δημοψηφίσματα στις τέσσερις 
περιοχές της Ουκρανίας που 
ελέγχονται από φιλορωσικές 
δυνάμεις. Έως και την Τρίτη, 
οι επαρχίες του Λουχάνσκ, 
του Ντονέτσκ, της Χερσώνας 
και της Ζαπορίζια καλούνται 
να αποφασίσουν αν θα ενω-
θούν με τη Ρωσία ή όχι.
Η εκλογική επιτροπή διευκρίνισε ότι 
«για λόγους ασφαλείας», το δημοψή-
φισμα θα διεξαχθεί από πόρτα σε πόρ-
τα, μπροστά στα σπίτια. Τα εκλογικά 
τμήματα θα λειτουργήσουν μόνο την 
τελευταία ημέρα, στις 27 Σεπτεμβρίου. 
Η Ουκρανία μιλά για παρωδία, με τον 
υπουργό Εξωτερικών της χώρας Νμί-
τρι Κουλέμπα να αναφέρει πως: «Αυτά 
τα δημοψηφίσματα που είναι εικονικά 
δημοψηφίσματα, μία παρωδία, ένα νέο 
είδος χειραγώγησης, δεν έχουν καμία 
νομική αξία, ή αποτέλεσμα. Δεν θα τα 
αναγνωρίσουμε».
Την ίδια στιγμή, από το βήμα της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Σεργκέι Λαβρόφ 
εξαπέλυσε μύδρους κατά της Ουκρανίας 
και της Δύσης.
«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η 

Ουκρανία έχει γίνει ένα εντελώς ολο-
κληρωτικό κράτος που μοιάζει με ναζί, 
όπου καταπατούνται οι κανόνες του διε-
θνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υποστή-
ριξε πως επιχειρείται μια προσπάθεια 
διαστρέβλωσης, όπως και η καλλιέργεια 
ενός αφηγήματος βάσει του οποίου η 
Ρωσία είναι η πηγή του κακού», δήλω-
σε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, 
Σεργκέι Λαβρόφ.

Το ΝΑΤΟ για τα δημοψηφίσματα στις 
ουκρανικές περιοχές

Το ΝΑΤΟ, με δήλωσή του, καταδικάζει με 
τον πιο έντονο τρόπο το σχέδιο διεξα-
γωγής δημοψηφισμάτων για την ένταξη 
στη Ρωσική Ομοσπονδία των ουκρανι-
κών περιοχών που ελέγχονται εν μέρει 
από τον ρωσικό στρατό.

«Οι Σύμμαχοι δεν αναγνωρίζουν και 
δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσουν 
την παράνομη προσάρτηση της Κριμαί-
ας από τη Ρωσία. Τα εικονικά δημοψη-
φίσματα στις περιοχές του Ντονέτσκ, 
Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα της 
Ουκρανίας δεν έχουν νομιμότητα και θα 
αποτελέσουν κατάφωρη παραβίαση του 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οι Σύμμα-
χοι του ΝΑΤΟ δεν θα αναγνωρίσουν την 
παράνομη προσάρτησή τους. Αυτά τα 
εδάφη είναι ουκρανικά. Καλούμε όλα τα 
κράτη να απορρίψουν τις κατάφωρες 
προσπάθειες της Ρωσίας για εδαφική 
κατάκτηση», αναφέρει το Βορειοατλα-
ντικό Συμβούλιο στη δήλωσή του.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι «οι ρωσικές 
δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
μερικής επιστράτευσης, αποτελούν μια 
περαιτέρω κλιμάκωση στον παράνομο 
πόλεμο της εναντίον της Ουκρανίας».

Στην ίδια δήλωση υπογραμμίζε-
ται επίσης ότι «οι Σύμμαχοι του 
ΝΑΤΟ παραμένουν αποφασισμέ-
νοι στην παροχή πολιτικής και 
πρακτικής υποστήριξης στην Ου-
κρανία καθώς συνεχίζει να αμύ-
νεται ενάντια στη ρωσική επιθε-
τικότητα».
«Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική Συμ-
μαχία και θα συνεχίσει να αγω-
νίζεται για ειρήνη, ασφάλεια και 
σταθερότητα σε ολόκληρο τον ευ-
ρωατλαντικό χώρο. Στεκόμαστε 
ενωμένοι για να υπερασπιστούμε 
και να προστατεύσουμε κάθε εκα-
τοστό της συμμαχικής επικράτει-
ας», καταλήγει η δήλωση.

«Ουκρανοί σαμποτέρ» συνε-
λήφθησαν στη Ζαπορίζια, σύμ-
φωνα με τη ρωσική κατοχική 
διοίκηση
Μέλος της διορισθείσας από τη 
Ρωσία διοίκησης του υπό ρωσικό 
έλεγχο τμήματος της ουκρανικής 

επαρχίας Ζαπορίζια δήλωσε σήμερα 
πως δύο αυτοκίνητα με «Ουκρανούς 
σαμποτέρ» εισήλθαν στην περιοχή, με-
τέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Η ομάδα εντοπίστηκε κοντά στην πόλη 
Πολόχι και «αντιμετωπίστηκε», μετέδω-
σε το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, 
επικαλούμενο τον αξιωματούχο, τον Γε-
βγκένι Μπαλίτσκι.
Η περιφέρεια ενέτεινε τις συνοριακές 
περιπολίες και τους περιορισμούς εισό-
δου στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας 
για την ψηφοφορία σε ένα δημοψήφι-
σμα με την υποστήριξη της Ρωσίας για 
το αν η περιοχή θα πρέπει να ενσωμα-
τωθεί στη Ρωσία.
Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση 
να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Πηγές: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Σε εξέλιξη βρίσκονται 
τα «δημοψηφίσμα-
τα» για προσάρτηση 
στη Ρωσία των κατε-
χόμενων ουκρανικών 
περιοχών Λουχάνσκ, 
Ντονέτσκ, Ζαπορίζια, 
Χερσώνα εν μέσω σφο-
δρών αντιδράσεων 
από το Κίεβο και τη 
Δύση.
Έως και την Τρίτη, οι 
επαρχίες του Λου-
χάνσκ, του Ντονέτσκ, 
της Χερσώνας και της 
Ζαπορίζια καλούνται 
να αποφασίσουν αν θα ενωθούν με τη 
Ρωσία ή όχι.
Η εκλογική επιτροπή διευκρίνισε ότι 
«για λόγους ασφαλείας», το δημοψή-
φισμα θα διεξαχθεί από πόρτα σε πόρ-
τα, μπροστά στα σπίτια.
Τα εκλογικά τμήματα θα λειτουργή-
σουν μόνο την τελευταία ημέρα, στις 
27 Σεπτεμβρίου. Η Ουκρανία κάνει 

λόγο για παρωδία. «Αυτά τα δημοψη-
φίσματα που είναι εικονικά δημοψη-
φίσματα, μία παρωδία, ένα νέο είδος 
χειραγώγησης, δεν έχουν καμία νομι-
κή αξία, ή αποτέλεσμα. Δεν θα τα ανα-
γνωρίσουμε» λέει ο υπουργός Εξωτε-
ρικών της Ουκρανίας.
Την ίδια στιγμή, από το βήμα της Γενι-
κής Συνέλευσης του Οργ. Ην. Εθνών ο 
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσάις Σερ-

γκέι Λαβρόφ εξαπέλυσε μύ-
δρους κατά της Ουκρανίας 
και της Δύσης. «Δεν έχουμε 
καμία αμφιβολία ότι η Ου-
κρανία έχει γίνει ένα εντε-
λώς ολοκληρωτικό κράτος 
που μοιάζει με ναζί, όπου 
καταπατούνται οι κανόνες 
του διεθνούς ανθρωπιστι-
κού δικαίου».
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτε-
ρικών υποστήριξε πως επι-
χειρείται μια προσπάθεια 
διαστρέβλωσης, όπως και η 
καλλιέργεια ενός αφηγήμα-
τος βάσει του οποίου η Ρω-

σία είναι η πηγή του κακού.
Την ίδια ώρα, στα αεροδρόμια και τα 
χερσαία σύνορα της Ρωσίας επικρατεί 
χάος, από πολίτες που προσπαθούν να 
εγκαταλείψουν τη χώρα, για να απο-
φύγουν την επιστράτευση.
Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο 
Interfax κινητικότητα υπάρχει και 
προς το Καζακστάν. Πολλοί αναφέ-

ρουν πως σε πολλές ρωσικές πόλεις 
δεν βλέπεις άνδρες στους δρόμους.
Μιλώντας στην γλώσσα τους ο Ουκρα-
νός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι 
προτρέπει τους Ρώσους να διαδηλώ-
σουν εναντίον της επιστράτευσης. 
«55.000 ρώσοι στρατιώτες σκοτώθη-
καν σε αυτόν τον πόλεμο μέσα σε δι-
άστημα έξι μηνών. Δεκάδες χιλιάδες 
τραυματίστηκαν και ακρωτηριάστη-
καν. Θέλετε περισσότερους; Όχι; Δια-
δηλώστε λοιπόν! Αγωνιστείτε! Φύγετε! 
Αλλιώς παραδοθείτε στον ουκρανικό 
στρατό! Αυτές είναι οι επιλογές για να 
επιβιώσετε» λέει.
Η κατάσταση είναι τεταμένη σε πολλές 
περιοχές. Ενδεικτικό το παράδειγμα 
ενός υπαλλήλου της Σμπερμπανκ στη 
Μόσχα, ο οποίος δείχνει στα ΜΜΕ το 
χαρτί της κλήτευσής του λέγοντας πως 
δεν έχει καμία στρατιωτική εμπειρία. 
«Θα πάω. Έχω άλλη επιλογή; Ή θα 
παρουσιαστώ στις 3 το μεσημέρι ή θα 
μου ασκήσουν δίωξη».
Πηγή: ΕΡΤ

Αντιδρούν Ουκρανία – ΝΑΤΟ στα δημοψηφίσματα σε περιοχές που ελέγχονται 
από φιλορώσους

Ρωσία: Δημοψηφίσματα εν μέσω αντιδράσεων – Ανησυχίες για κλιμάκωση



14 Υγεία

Από τις αρχές Οκτωβρίου θα μπορούν να 
εμβολιάζονται οι ευπαθείς ομάδες και οι 
άνω των 60 ετών με τα επικαιροποιημένα 
εμβόλια κατά των μεταλλάξεων του κορο-

νοϊού Ο4 και Ο5. Αυτό ανέφερε στη Βουλή 
ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, στο 
πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης 
της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπης Τζού-
φη για τη «μη καταβολή αμοιβών απα-
σχολούμενων στα Εμβολιαστικά Κέντρα», 
στην οποία τέθηκε και το θέμα των ανα-
μνηστικών εμβολίων.
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, αυτήν 
τη στιγμή ο κόσμος εμβολιάζεται με τα 
επικαιροποιημένα εμβόλια κατά της Ο1 
και φιλοδοξούμε την πρώτη εβδομάδα 
του Οκτωβρίου να είναι στη διάθεσή μας 

και τα εμβόλια κατά της Ο4 και Ο5, προ-
κειμένου να εμβολιάζεται ο πληθυσμός 
για τον οποίο υπάρχουν σχετικές οδηγίες 
(ευάλωτες ομάδες και πολίτες άνω των 60 
ετών). Όπως σημείωσε ο κ. Πλεύρης, παρά 
τη διάθεση της παραγωγού εταιρείας να 
εξαντληθούν πρώτα τα εμβόλια κατά της 
Ο1, πέρασε η πρόταση Ελλάδας και Κύ-
πρου στο συμβούλιο υπουργών Υγείας της 
ΕΕ ώστε με το που βγουν τα νέα εμβόλια 
(Ο4 και Ο5) να σταματήσει η διάθεση των 
εμβολίων κατά της Ο1.
Κατά τη συζήτηση της ερώτησής της, η κ. 

Τζούφη ζήτησε στοιχεία για τα κρούσματα 
στον μαθητικό πληθυσμό μετά το άνοιγμα 
των σχολείων, κάνοντας λόγο για στοιχεία 
επανόδου της πανδημίας και τονίζοντας 
ότι ο παιδικός εμβολιασμός είναι σε χαμη-
λότερα ποσοστά από ό,τι σε άλλες χώρες 
της ΕΕ.
Ο υπουργός επεσήμανε ότι η χώρα μας 
δεν είναι «νησίδα», υπογραμμίζοντας πως 
όλες οι ευρωπαϊκές χώρες άνοιξαν τα σχο-
λεία τους όπως εμείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
(EMA) υπογράμμισε χθες Τρίτη πως μολο-
νότι τα κρούσματα του νέου κορονοϊού 
έχουν μειωθεί στην Ευρώπη, η πανδημία 
δεν έχει τελειώσει ακόμη και οι ευρωπαϊ-
κές χώρες πρέπει να προετοιμαστούν για 
το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί νέο φθινο-
πωρινό κύμα.
«Τα δεδομένα δείχνουν ότι τις τελευταί-
ες εβδομάδες υπάρχει μείωση του συ-
νολικού αριθμού των κρουσμάτων (του 
SARS-CoV-2) και των θανάτων εξαιτίας 
της COVID-19 στην Ευρώπη», δήλωσε ο 
Μάρκο Καβαλέρι, επικεφαλής της διεύ-
θυνσης του EMA που είναι αρμόδια για 
τις απειλές για την υγεία και τη στρατη-
γική εμβολιασμού, κατά τη διάρκεια συ-

νέντευξης Τύπου.
«Όμως, καθώς πλησιάζει το φθινόπωρο, 
χρειάζεται να προετοιμαστούμε για νέο 
κύμα μολύνσεων», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον κ. Καβαλέρι, το ίδιο 
σενάριο εκτυλίχθηκε τα δύο χρόνια της 
πανδημίας, υπήρξε και τις δύο χρονιές 
φθινοπωρινό κύμα και η τάση αναμένε-
ται να καταγραφεί και φέτος. Επισήμανε 
επίσης την ανάγκη να υπάρχει επαγρύ-
πνηση για νέες παραλλαγές του ιού.
«Η υποπαραλλαγή BA.5 της Όμικρον 
εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη στην Ευ-
ρώπη», σημείωσε ο ίδιος, όμως «πρέπει 
να επαγρυπνούμε για άλλες παραλλαγές. 
Για παράδειγμα, η BA.4.6 εξαπλώνεται με 
ταχύτητα στην Ευρώπη και έχει ήδη εντο-

πιστεί στην Ευρώπη. Επίσης, BA.2.75 εί-
ναι υποπαραλλαγή ανησυχίας».
«Αυτό που είναι σαφές σε εμένα και πρέ-
πει να έγινε ακόμη πιο σαφές από την 
παρουσίαση του Δρος Καβαλέρι είναι 
πως εμείς στην Ευρώπη θεωρούμε ακόμη 
πως η πανδημία συνεχίζεται», δήλωσε ο 
Στέφεν Θίρστρουπ, επικεφαλής ιατρικός 
αξιωματούχος του EMA.
Η Επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Φαρμάκων εισηγήθηκε να δοθεί 
έγκριση σε τροποποιημένα εμβόλια για 
τις υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5, πέραν 
αυτών για την αρχική μορφή του .SARS-
CoV-2.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν, 
οι πρώτοι εμβολιασμοί αναμνηστικής 
δόσης με τα επικαιροποιημένα εμβόλια 
κατά της υποπαραλλαγής Όμικρον BA1. 
Οι δικαιούχοι της αναμνηστικής δόσης 
κλείνουν ραντεβού στην πλατφόρμα 
emvolio.gov.gr, η οποία άνοιξε τη Δευτέ-
ρα, 12 Σεπτεμβρίου.
Τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια 
χορηγούνται αποκλειστικά ως αναμνη-
στική δόση. Ως εκ τούτου πριν τη χορή-
γηση του επικαιροποιημένου διδύναμου 
εμβολίου απαιτείται η ολοκλήρωση του 
βασικού εμβολιασμού. Ο βασικός εμβο-
λιασμός περιλαμβάνει δύο δόσεις των 
μονοδύναμων mRNA εμβολίων ή του 
πρωτεϊνικού εμβολίου ή μια δόση του μο-
νοδοσικού εμβολίου Johnson & Johnson 
για το γενικό πληθυσμό και 3 δόσεις των 
μονοδύναμων mRNA εμβολίων για τους 

ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.
Όσοι πολίτες έχουν προγραμματισμένο 
ραντεβού για αναμνηστική δόση με του 
αρχικού τύπου εμβόλια, μπορούν αν θέ-
λουν να αναπρογραμματίσουν το ραντε-
βού τους με τα επικαιροποιημένα τύπου 
εμβόλια.
Συστήνεται η χορήγηση αναμνηστικής 
δόσης με τα επικαιροποιημένα διδύναμα 
εμβόλια έναντι του κορονοϊού σε χρονι-
κό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών μετά 

την τελευταία δόση του εμβολίου ή τη 
νόσηση από κορονοϊό:
* σε όλα τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
* σε άτομα ηλικίας 12-59 ετών που ανή-
κουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου 
σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα 
ιατρού
* σε διαμένοντες και εργαζόμενους σε 
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή άλλες 
μονάδες φροντίδας χρονίως πασχόντων
* σε επαγγελματίες υγείας
* σε διαβιούντες με άτομα σε ανοσοκα-
ταστολή ή άλλο υποκείμενο νόσημα
* σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν 
από νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυ-
νο επιπλοκών από κορονοϊό
Διευκρινίζεται ότι:
-Άτομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί με 
τη δεύτερη αναμνηστική δόση των μο-
νοδύναμων εμβολίων και ανήκουν στις 

παραπάνω ομάδες μπορούν να εμβολια-
στούν με τα επικαιροποιημένα διδύναμα 
εμβόλια (εφόσον έχει παρέλθει χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών).
- Άτομα που νόσησαν μετά τη χορήγη-
ση της δεύτερης αναμνηστικής δόσης 
των μονοδύναμων εμβολίων δεν έχουν 
αντένδειξη και μπορούν να εμβολια-
στούν με τα επικαιροποιημένα διδύναμα 
εμβόλια με τη σύμφωνη γνώμη του θερά-
ποντα ιατρού.
- Παρέχεται εξατομικευμένα η δυνατότη-
τα εμβολιασμού με διδύναμα επικαιρο-
ποιημένα εμβόλια για δεύτερη αναμνη-
στική ή τρίτη αναμνηστική δόση σε άτομα 
ηλικίας 30 ως 59 ετών που δεν ανήκουν 
στις παραπάνω κατηγορίες με τη σύμφω-
νη γνώμη του θεράποντα ιατρού.    

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τουλάχιστον 17 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
αντιμετώπισαν προβλήματα που οφεί-
λονται στην μακρά Covid (long Covid) το 
2020 και το 2021, σύμφωνα με εκτίμηση 
που δημοσιεύεται από την Υπηρεσία 
για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας, ο οποίος ζητά καλύτερη 
περίθαλψη των ασθενών.
Ο κατ΄εκτίμησιν αριθμός αντιπροσω-
πεύει το 16% των 102,4 εκατομμυρίων 
ανθρώπων που προσβλήθηκαν από τον 
ιό κατά τα δύο πρώτα χρόνια της παν-
δημίας στις 53 χώρες της ευρωπαϊκής 
ηπείρου.
Εξάντληση, βήχας, δυσκολία στην ανα-

πνοή, περιοδικός πυρετός, απώλεια 
όσφρησης και γεύσης, κατάθλιψη, η μα-
κρά Covid εμφανίζεται με ένα ή πολλα-
πλά συμπτώματα, σε γενικές γραμμές 
κατά τους τρεις μήνες μετά την μόλυνση 
και επιμένει για τουλάχιστον δύο μήνες.
«Εκατομμύρια άνθρωποι στην περιο-
χή μας, που περιλαμβάνει τις περιοχές 
της Ευρώπης και τμήματα της κεντρικής 
Ασίας, υποφέρουν από συμπτώματα επί 
πολλούς μήνες μετά την αρχική προσβο-
λή από την Covid-19. Δεν μπορούν να 
συνεχίσουν να υποφέρουν σιωπηλά», 
δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας για 
την Ευρώπη του Π.Ο.Υ. Χανς Κλούγκε.

«Οι κυβερνήσεις και οι εταίροι της υγεί-
ας θα πρέπει να συνεχίσουν να συνερ-
γάζονται για να βρουν λύσεις», τόνισε 
διαπιστώνοντας «επείγουσα ανάγκη για 
μια πιο προχωρημένη ανάλυση, για με-

γαλύτερη επένδυση και αυξημένη υπο-
στήριξη και αλληλεγγύη προς εκείνους 
που πάσχουν από την νόσο αυτή».
Η μακρά Covid πλήττει δύο φορές πε-
ρισσότερο τις γυναίκες, σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας οι οποίες βασίζονται στους 
υπολογισμούς του Institute for Health 
Metrics and Evaluation (IHME, ΗΠΑ).
Σύμφωνα με το IHME, περί τα 145 εκα-
τομμύρια άνθρωποι συνολικά στον κό-
σμο υπέφεραν από μακρά Covid το 2020 
και 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από αρχές Οκτωβρίου τα εμβόλια για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού Ο4 - Ο5

Ο ΕΜΑ καλεί τα κράτη να προετοιμαστούν για το φθινοπωρινό κύμα
της πανδημίας του νέου κορονοϊού

Οι πρώτοι εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης με τα επικαιροποιημένα εμβόλια

Τουλάχιστον 17 εκ. ευρωπαίοι αντιμετώπισαν προβλήματα που οφείλονται 
στην μακρά Covid το 2020 και το 2021
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Αγαπητοί Συνεργάτες, 
Η Pharmex παρουσιάζει τη γέλη τραυμάτων από την σειρά 

Octenisept της εταιρείας Schülke

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ: 210-5199200
www.pharmex.gr

www.octenisept.gr

Διατίθεται και από την:

Τηλ: 210-5199296

OCTENISEPT WOUND GEL
Χρησιμοποιείται σε περίπτωση τραυμάτων του δέρματος όπως εκδορές, τέμνο-
ντα τραύματα και ελαφρά εγκαύματα (π.χ. από τον ήλιο).

Η ειδική του φόρμουλα τροφοδοτεί την πληγή με υγρασία και δημιουργεί ένα 
προστατευτικό στρώμα κατά των βακτηρίων. Αυτό το προστατευτικό στρώμα 
εμποδίζει την διείσδυση μικροοργανισμών στην πληγή. Παράλληλα προστατεύει 
από (νέες) μολύνσεις και φλεγμονές. Με τον τρόπο αυτό προωθείται και επιταχύ-
νεται η φυσιολογική επούλωση. Είναι άχρωμο και δεν τσούζει κατά την εφαρμογή.

Συσκευασία 20ml
XT: 5.25€

ΠΛΤ: 8.80€
(ΦΠΑ 24%)
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Η Merck ιδρύθηκε το 1668. Πώς 
ήταν τότε η Merck;
Ας κάνουμε μαζί ένα ταξίδι 

πίσω στον χρόνο...και συγκεκριμένα 
στον 19ο αιώνα. Φανταστείτε πόσο 
αδύνατο  φαινόταν να απομονωθούν 

χημικές ενώσεις στο επίπεδο καθαρό-
τητας που απαιτείται, ώστε να έχουν 
θεραπευτική αξία. Φανταστείτε, για 
παράδειγμα, ότι γίνονταν χειρουργι-
κές επεμβάσεις χωρίς να χορηγείται 
σχεδόν κανένα πραγματικό παυσίπο-

νο. Το 1884 δημοσιεύθηκαν τα πρώτα 
δεδομένα σχετικά με την ανώδυνη 
διεξαγωγή οφθαλμικής χειρουργικής 
επέμβασης χάρη στη χρήση αλκαλοει-
δών της Merck για την πρόκληση αναι-
σθησίας. Και κάπως έτσι άρχισαν όλα.
Ο Μετασχηματισμός της Merck σε μια 
βιομηχανική επιχείρηση με βάση την 
επιστημονική έρευνα ξεκίνησε το 1827, 
όταν ο Emmanuel Merck απομόνωσε 
και χαρακτήρισε αλκαλοειδή. Στην πο-
ρεία του αιώνα, η εταιρεία συνέχιζε 
να εξελίσσεται. Ξεκίνησαν να διατίθε-
νται στην αγορά  νέα προϊόντα υπε-
ρυψηλής καθαρότητας, εγκαινιάστηκε 
η πρώτη βιοτεχνολογική διαδικασία 
παραγωγής και η Merck εισήλθε στην 
αγορά χημικών προϊόντων. 

Σήμερα, η Merck είναι μια παγκόσμια 
εταιρεία με τρεις επιχειρηματικούς 
κλάδους: Τον κλάδο των βιοφαρμα-
κευτικών προϊόντων (Biopharma), τον 
κλάδο των προϊόντων που αφορούν 
τις Βιοεπιστήμες (Life Science) και τον 
κλάδο των υλικών για την βιομηχανία 
ανάπτυξης και παραγωγής ηλεκτρο-
νικών συσκευών υψηλής τεχνολογίας  
(Electronics). Η εξέλιξη της Merck από 
ένα οικογενειακό φαρμακείο το 1668 
στη σημερινή φαρμακευτική και χη-
μική εταιρεία των πολλών δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων είναι το αποτέλεσμα 
της αφοσίωσης 13 γενεών επιστημό-
νων, φαρμακοποιών και χημικών, στην 
εξέλιξη ανακαλύψεων που βελτιώνουν 
τις ζωές των ανθρώπων σε όλον τον 
κόσμο. 

Η Merck έχει πίσω της μια ιστορία η 
οποία ξεκίνησε το 1668, κι ένα μέλλον 
το οποίο διαμορφώνεται από τους 
περίπου 60.000 εργαζόμενους σε 66 
χώρες. 

Ποιο είναι το αντικείμενο του κλάδου 
των βιοεπιστημών;
Επιδρούμε θετικά στη ζωή και την 
υγεία των ανθρώπων προάγοντας την 
εξέλιξη της επιστήμης. Τα προϊόντα, οι 
υπηρεσίες και οι ψηφιακές πλατφόρ-
μες μας υποστηρίζουν την επιστημονι-
κή κοινότητα σε κάθε στάδιο ώστε να 
αναπτύσσονται  επαναστατικές θερα-
πείες ταχύτερα.

Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για 
τις τεχνολογίες και τα επιστημονικά 
πεδία στα οποία επικεντρώνεται ο επι-
χειρηματικός κλάδος των βιοεπιστη-
μών στην Ελλάδα;
Επικεντρωνόμαστε σε 4 κύριους 
τομείς:

• Φαρμακευτική βιομηχανία. 
Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊό-
ντα & υπηρεσίες για την παραγωγή & 
τον έλεγχο (βιο)φαρμακευτικών προ-
ϊόντων. 

• Εργαστήρια ελέγχων και διάγνωσης. 
Προσφέρουμε προϊόντα τα οποία κα-
λύπτουν τις ανάγκες ενός ευρέος φά-
σματος εφαρμογών χημικού ελέγχου 
και διάγνωσης. Από τα συστήματα 
παροχής νερού κατάλληλου για εργα-
στηριακές εφαρμογές έως και τα προ-
ϊόντα για ευαίσθητες χημικές ανα-
λύσεις,  η Merck βρίσκεται παντού  
ώστε να διασφαλίζεται η προστασία 
μας από βλαβερές ουσίες μέσω ελέγ-
χων σε όλη την τροφική αλυσίδα..

• Εργαστήρια έρευνας & ανάπτυξης
Η Merck προσφέρει ένα ολοκληρωμέ-
νο χαρτοφυλάκιο λύσεων, οι οποίες 
υποστηρίζουν & προάγουν την επι-
στημονική ανακάλυψη σε εργαστή-
ρια και ερευνητικά ιδρύματα. 

• Βιομηχανία. 
Υποστηρίζουμε την ελληνική βιομη-
χανία ώστε να αντιμετωπίζει επιτυ-
χώς την σύγχρονη πρόκληση που 
αφορά στην παραγωγή και διάθεση 
ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών 
σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο και 
ανταγωνιστικό κόσμο.

Ο τομέας Ηλεκτρονικών προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας της Merck τι εί-
δους προϊόντα περιλαμβάνει;
Ο σχεδιασμός ηλεκτρονικών προϊό-
ντων υψηλής τεχνολογίας ξεκινά με 
την Merck. Είμαστε η εταιρεία «πίσω» 
από τις εταιρείες καθώς παρέχουμε τις 
χημικές ενώσεις με τις οποίες δημιουρ-
γούνται & εξελίσσονται τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται για την δημιουρ-
γία, την αποθήκευση, την επεξεργασία 
αλλά και την προβολή πληροφοριών.
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI), το δια-
δίκτυο των πραγμάτων (Internet of 
Things, IoT) και η αυτόνομη οδήγηση 
είναι η επόμενη γενιά καινοτομιών 
που σχεδιάζονται με τα προϊόντα της 
Merck. Η ανάγκη μετάδοσης δεδομέ-
νων αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό ο 
οποίος ξεπερνάει το 30% ετησίως και 
θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό 
των μικροεπεξεργαστών, πολύ πέραν 
των δυνατοτήτων των σημερινών συ-
στημάτων.

Οι ημιαγωγοί αποτελούν το κρίσιμο 
συστατικό των ηλεκτρονικών προϊό-
ντων υψηλής τεχνολογίας  που σχετί-

Ο σχεδιασμός ηλεκτρονικών προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας ξεκινά με την Merck

Συνέντευξη της Κορίνας Φερμάνη,
Business Sector Manager, Life Science R&A

Greece, Serbia, N. Macedonia, Malta
στη Hellenic Mail

Στην πραγματικότητα η Merck βρίσκεται
παντού! Όλοι μας ερχόμαστε

σε επαφή με την Merck
σε καθημερινή βάση! "

"
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ζονται με την μετάδοση δεδομένων. 
Οι υγροί κρύσταλλοι και τα OLED κα-
θιστούν δυνατή την δημιουργία προ-
ϊόντων προβολής -όπως οι οθόνες- 
που αποτελούν το μέσο επικοινωνίας 
μεταξύ ανθρώπου και μηχανής στο 
οποίο πραγματοποιείται η παραγωγή 
και επεξεργασία οπτικών δεδομένων. 
Τα υλικά OLED είναι ιδανικά για την δη-
μιουργία ευέλικτων οθονών, οι οποίες 
στο άμεσο μέλλον αναμένεται να είναι 
απίστευτα λεπτές και ελαφρές, με ζωη-
ρά χρώματα και εκπληκτική ευκρίνεια 
από όλες τις γωνίες θέασης. Επιπλέον, 
τα υλικά OLED είναι εξαιρετικά αποδο-
τικά από ενεργειακή άποψη.

Τα προϊόντα και οι τεχνολογίες μας 
επίσης χρησιμοποιούνται για τον σχε-
διασμό μοναδικών χρωμάτων , που 
προσφέρουν λάμψη και προστατευτι-
κή επίστρωση στα οχήματα που χρη-
σιμοποιούμε. Το χαρτοφυλάκιο λει-
τουργικών και κοσμητικών προϊόντων 
της Merck, τα οποία αποτελούν συστα-
τικά για τη βιομηχανία καλλυντικών,  
προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες  
για τη δημιουργία καινοτόμων προϊό-
ντων και τη διαμόρφωση νέων τάσεων 
στον τομέα της κοσμετολογίας.

Το συγκεκριμένο τμήμα του χαρτοφυ-
λακίου μας έχει περιορισμένες εφαρ-
μογές στη χώρα μας λόγω της δομής 
της τοπικής αγοράς.

Ποιες σημαντικές εξελίξεις έχουν ση-
μειωθεί στην Merck και συγκεκριμένα 
στον κλάδο των βιοεπιστημών κατά 
την τελευταία δεκαετία;
Στη Merck, σκεπτόμαστε με όρους γενε-
ών. Στόχος μας είναι να παραδώσουμε 
την εταιρεία στην επόμενη γενιά καλύ-
τερη από ό,τι την παραλάβαμε εμείς. 

Το 2010, ολοκληρώθηκε η εξαγορά 
της Millipore η οποία εντάχθηκε στην 
Merck με στόχο την  αξιοποίηση ση-
μαντικών ευκαιριών στον τομέα της 
βιοέρευνας και της βιοτεχνολογικής 
παραγωγής  θεραπειών.

Στις 18 Νοεμβρίου 2015, η Merck 
ανακοίνωσε την εξαγορά της Sigma-
Aldrich η οποία ανήλθε στην αξία των 
17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δη-
μιουργώντας έναν παγκόσμιο ηγέτη 
στον τομέα των βιοεπιστημών. 

Συνολικά σήμερα η Merck συγκεντρώ-
νει στους κόλπους της 6 από τα παγκο-
σμίως κορυφαία brands με στόχο την 
υποστήριξη της επιστημονικής κοινό-
τητας για την αντιμετώπιση των δυ-
σκολότερων προκλήσεων  στον τομέα 
των βιοεπιστημών.

Επιπλέον, η Merck επενδύει περισ-
σότερα από 440 εκατομμύρια € για 
την επέκταση των εγκαταστάσεων 
παραγωγής μεμβρανών και φίλτρων 
στην Ιρλανδία και περίπου 100 εκα-
τομμύρια € για την επιτάχυνση της 
παραγωγής προϊόντων  single use 
manufacturing στην Κίνα. Επεκτεί-
νουμε επίσης την παραγωγική μας 

δυνατότητα στον κλάδο των βιοε-
πιστημών στις ΗΠΑ -μια  επένδυση 
ύψους 40 εκατομμυρίων €. Η εξαγορά 
της Exelead έχει ολοκληρωθεί, ενώ 

θα επενδυθούν περισσότερα από 500 
εκατομμύρια € για την απαιτούμενη 
τεχνολογική αναβάθμιση. 
Η Merck εξελίσσει  τις δυνατότητες 

Bioprocessing με την εξαγορά της 
πλατφόρμας MAST® από την Lonza - 
του κορυφαίου συστήματος αυτόμα-
της δειγματοληψίας από βιοαντιδρα-
στήρες -. 

Πού μπορούμε, λοιπόν, να βρούμε τα 
προϊόντα των κλάδων Life Science & 
electronics της Merck;
Στην πραγματικότητα η Merck βρί-
σκεται παντού! Όλοι μας ερχόμαστε 
σε επαφή με την Merck  σε καθημερι-
νή βάση!
Η Merck υποστηρίζει την επιστημονι-
κή κοινότητα για την ανάπτυξη νέων  
φαρμακευτικών προϊόντων, προσφέ-
ρει λύσεις στα εργαστήρια που ελέγ-
χουν τα τρόφιμά μας, ώστε να δια-
σφαλίζεται ότι δεν περιέχουν τοξικά 
στοιχεία ή επικίνδυνο μικροβιακό 
φορτίο. Τα προϊόντα μας χρησιμοποι-
ούνται από τα εξειδικευμένα εργαστή-
ρια ελέγχου που πιστοποιούν ότι το 
νερό που πίνουμε ή απορρίπτουμε στο 
περιβάλλον πληροί τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές. Υλικά του κλάδου των 
electronics υπάρχουν σχεδόν σε κάθε 
ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμο-
ποιούμε. Αποτελούν δομικό στοιχείο 
των ψηφιακών μέσων που χρησιμο-
ποιούμε στην καθημερινή ζωή μας, για 
την μετακίνηση, την εργασία, την επι-
κοινωνία μας. Πάνω απ'  όλα, όμως, η 
Merck φροντίζει έτσι ώστε να έχουμε 
«ένα εφικτό μέλλον»!

Τι σημαίνει «εφικτό μέλλον»;
Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανθρωπό-
τητα έχει σημειώσει ανεπανάληπτες 
προόδους σε οικονομικό και κοινωνι-
κό επίπεδο. Αλλά, οι πρόοδοι αυτές 
έχουν αντίκτυπο στον άνθρωπο και 
τον πλανήτη. Έως το 2050, εκτιμάται 
ότι ο πληθυσμός του πλανήτη θα εί-
ναι 9,7 δισεκατομμύρια και ότι στις 
αρχές του επόμενου αιώνα ο αριθμός 
αυτός θα ανέλθει σε σχεδόν 11 δισε-
κατομμύρια. Πλησιάζουμε σε ένα κρί-
σιμο σημείο, όπου η τρέχουσα πορεία 
μας πλέον δεν είναι βιώσιμη. Έως τις 
αρχές της δεκαετίας του 2030 προβλέ-
πεται ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες 
μας θα χρειαζόμαστε το διπλάσιο των 
υφιστάμενων πόρων του πλανήτη! Εάν 
δεν δράσουμε τώρα, θα υπάρξουν συ-
νέπειες που θα επηρεάσουν τη ζωή μας 
και τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει όλοι 
τώρα να λάβουμε δραστικά μέτρα, για 
να προστατεύσουμε το μέλλον μας και 
τον πλανήτη μας.

Η Merck, ως δραστήρια εταιρεία επι-
στημών και τεχνολογίας με παγκόσμια 
παρουσία, αξιοποιεί την επιστημονική 
γνώση για να δημιουργεί τεχνολογίες 
οι οποίες προσφέρουν έναν βιώσιμο 
και ευχάριστο τρόπο ζωής, για να υπο-
στηρίζει την καταπολέμησης της φτώ-
χειας, να προστατεύει τον πλανήτη και 
να διασφαλίζει μελλοντικά έναν κόσμο 
ειρήνης για όλους.

Χάρη στο έργο επιστημόνων σε όλον 
τον κόσμο, μεταφέρουμε αυτό το μή-
νυμα ανά την υφήλιο εδώ και περισσό-
τερα από …350 χρόνια!

Sigma-Aldrich®
Lab & Production Materials

Περιλαμβάνει ένα ευρύ και διαρκώς 
επεκτεινόμενο χαρτοφυλάκιο 
υλικών για την εργαστηριακή 
έρευνα  με εφαρμογές στη 
γονιδιακή τροποποίηση, στην 
καλλιέργεια κυτταρικών αποικιών, 
στην ανίχνευση πρωτεϊνών, στην 
απομόνωση DNA, στην οργανική 
σύνθεση κ.α

Millipore®
Preparation, Separation,
Filtration & Monitoring Products

Η Millipore® προσφέρει κορυφαία 
προϊόντα και υπηρεσίες για την 
επεξεργασία δειγμάτων, την 
ανίχνευση & ποσοτικοποίηση 
πρωτεϊνών, την εργαστηριακή 
διήθηση τον μικροβιακό  έλεγχο, 
την διήθηση στειροποίησης, αλλά 
και την παραγωγή φαρμακευτικών 
σκευασμάτων με χρήση  προϊόντων 
& εξοπλισμού single use.

Milli-Q®
Lab Water Solutions

Το χαρτοφυλάκιο Milli-Q® 
περιλαμβάνει συστήματα για την 
τροφοδοσία υπερκάθαρου νερού 
σε εργαστηριακές εφαρμογές ώστε 
να  διασφαλίζεται η ακρίβεια και 
η αξιοπιστία κάθε πειραματικής 
διεργασίας.

BioReliance®
Pharma & Biopharma
Manufacturing &
Testing Services

Στην κατηγορία BioReliance®, οι 
έμπειρες εξειδικευμένες ομάδες 
επιστημόνων με την ουσιαστική 
γνώση των ζητημάτων που αφορούν 
το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο 
υποστηρίζουν τους παραγωγούς 
βιοφαρμακευτικών προϊόντων σε 
όλα τα στάδια, από την ανακάλυψη 
φαρμακευτικών μορίων έως την 
έγκριση της κυκλοφορίας τους.
Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει 
υπηρεσίες για την επικύρωση 
διεργασιών, την απομάκρυνση 
ιϊκού φορτίου, Ε2Ε, την παραγωγή 
και τον έλεγχο εμβολίων.

Supelco®
Analytical Products

Το χαρτοφυλάκιο της Supelco® 
σχεδιάζεται από αναλυτικούς 
χημικούς και περιλαμβάνει ένα 
ευρύ φάσμα προϊόντων  για την 
χημική ανάλυση, -όπως πρότυπα, 
υλικά για την προεργασία 
δειγμάτων, διαλύτες, στήλες 
χρωματογραφίας κοκ

SAFC®
Pharma & Biopharma Raw
Material Solutions

Το χαρτοφυλάκιο SAFC® 
περιλαμβάνει κυρίως πρώτες ύλες 
& υποστηρίζεται από μια έμπειρη 
ομάδα, με εξειδίκευση σε τεχνικά, 
ποιοτικά  & regulatory θέματα.
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Η συχνή κατανάλωση μαύρου ή πρά-
σινου τσαγιού - τουλάχιστον τέσσερα 
φλιτζάνια τη μέρα - συνδέεται με 17% 
μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη 
τύπου 2 μέσα στην επόμενη δεκαετία, 
δείχνει μια νέα μεγάλη κινεζική επι-
στημονική έρευνα.
Η μελέτη - συστηματική ανασκόπη-
ση και μετα-ανάλυση 19 ερευνών από 
οκτώ χώρες (Κίνα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Βρε-
τανία, Ολλανδία, Γαλλία, Φινλανδία, 
Σιγκαπούρη) με στοιχεία συνολικά για 
περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους 
- με επικεφαλής την Σιαγίνγκ Λιο του 
Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας της Γουχάν, παρουσιάστηκε στο 

ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Μελέτης του Διαβήτη 
(EASD) στη Στοκχόλμη (19-23 Σε-
πτεμβρίου).
Η νέα μελέτη βρήκε ότι κάθε έξ-
τρα φλιτζάνι τη μέρα μειώνει τον 
κίνδυνο διαβήτη κατά περίπου 
1%. Σε σχέση με όσους δεν έπιναν 
καθόλου τσάι, εκείνοι που έπιναν 
ένα έως τρία φλιτζάνια καθημερι-
νά, είχαν 4% μικρότερο κίνδυνο 
διαβήτη, ενώ η μείωση του κιν-
δύνου έφτανε το 17% για όσους 
έπιναν περισσότερα από τέσσε-
ρα φλιτζάνια τη μέρα κατά μέσο όρο.
Είναι γνωστό ότι το τσάι ωφελεί την 

υγεία, επειδή έχει διάφορες αντιοξει-
δωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντι-
καρκινικές ουσίες. Η μείωση του κιν-

δύνου αφορά εξίσου άνδρες και 
γυναίκες, καθώς επίσης τόσο το 
πράσινο τσάι (που κατά την επε-
ξεργασία του δεν αφήνεται να 
οξειδωθεί πολύ) όσο και το μαύ-
ρο τσάι (που οξειδώνεται εωσό-
του μαυρίσει).
"Τα ευρήματα μας είναι πολύ εν-
θαρρυντικά, επειδή δείχνουν ότι 
οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν 
κάτι τόσο απλό όσο το να πίνουν 
τέσσερα φλιτζάνια τσαγιού τη 
μέρα, προκειμένου να μειώσουν 
τον κίνδυνο για εμφάνιση διαβή-

τη τύπου 2", δήλωσε η Λι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα ποσοστά παχυσαρκίας, που αυξά-
νονται, θα κοστίσουν στην παγκόσμια 
οικονομία το 3,3% του ΑΕΠ της ως το 
2060, καθυστερώντας κυρίως την ανά-
πτυξη των χωρών με χαμηλά εισοδή-
ματα, σύμφωνα με έκθεση που δημοσι-
εύθηκε σήμερα.
Τα αποτελέσματα της έκθεσης, που δη-
μοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιο-
δικό BMJ Global Health, παρουσιάζουν 
για πρώτη φορά μια παγκόσμια εκτί-
μηση των οικονομικών επιπτώσεων 
της παχυσαρκίας, περιλαμβάνοντας 
και διαφοροποιήσεις για κάθε χώρα.
Η ασθένεια αυτή, που ορίζεται όταν ο 
δείκτης μάζας σώματος ενός ενήλικου 
ατόμου ξεπερνά το 30, μπορεί να προ-
καλέσει καρδιακά προβλήματα, διαβή-
τη, ακόμη και καρκίνο.
Σε παγκόσμιο επίπεδο “ σχεδόν τα δύο 
τρίτα των ενηλίκων είναι πλέον υπέρ-
βαρα ή παχύσαρκα. Και αναμένουμε 
ότι το ποσοστό το 2060 θα φτάσει τους 
τρεις ενήλικες στους τέσσερις”, δήλω-

σε η βασική συντάκτρια της έκθεσης 
Ρέιτσελ Νάγκεντ στο περιθώριο της Γε-
νικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Αυτή τη στιγμή η παχυσαρκία κοστίζει 
το 2,2% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Οι με-
γαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στις 
χώρες που διαθέτουν λιγότερους πό-
ρους.
Στην Κίνα, τις ΗΠΑ και την Ινδία κα-
ταγράφεται το μεγαλύτερο κόστος σε 
απόλυτους αριθμούς, με αυτό να εκτι-
μάται σε 10 τρισεκ. δολάρια, 2,5 τρισεκ 
δολάρια και 850 δισεκ. δολάρια αντί-
στοιχα ετησίως ως το 2060.

Αναλογικά με την οικονομία τους όμως 
μεταξύ των χωρών που θα επηρεα-
στούν περισσότερο από την άνοδο του 
κόστους είναι τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, όπου η παχυσαρκία θα κοστί-
σει το 11% του ΑΕΠ και το Τρινιντάντ 
και Τομπάγκο (10,2%).
Η έκθεση αναλύει τόσο τα άμεσα κόστη 
(ιατρική περίθαλψη), όσο και τα έμμε-
σα (πρόωροι θάνατοι, μείωση παρα-
γωγικότητας ...).
Η αύξηση του πληθυσμού και της οι-
κονομίας μίας χώρας αποτελούν τους 
βασικούς λόγους για την επικράτηση 
της παχυσαρκίας. Όσο πλουτίζουν οι 
χώρες, τόσο αλλάζει η διατροφή των 
πολιτών τους και περιλαμβάνει περισ-
σότερα επεξεργασμένα τρόφιμα.
Σε κάποιες χώρες η γήρανση του πλη-
θυσμού επίσης διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο, διότι οι πιο ηλικιωμένοι 
δυσκολεύονται περισσότερο να χά-
σουν βάρος.
Σύμφωνα με τον Φρανσέσκο Μπράνκα 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
υπάρχουν πολλές πιθανές λύσεις. “ Η 
αυξημένη τιμή στα τρόφιμα που συμ-
βάλλουν περισσότερο στην παχυσαρ-
κία, όπως τα προϊόντα με λιπαρά ή με 
ζάχαρη”, εξήγησε.
Άλλα μέτρα: ετικέτες πάνω στα προϊ-
όντα που θα ενημερώνουν καλύτερα 
τους καταναλωτές, καλύτερη πρόληψη 
και πρόσβαση σε θεραπείες.
Η έκθεση υπογραμμίζει ότι το οικο-
νομικό κόστος που συνδέεται με την 
παχυσαρκία “ δεν οφείλεται στην συ-
μπεριφορά των ατόμων”, αλλά κυρί-
ως στην επιρροή των κοινωνικών και 
εμπορικών προτεραιοτήτων.
“ Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πα-
χυσαρκία είναι μια περίπλοκη ασθέ-
νεια (...) και να σταματήσουμε να κατη-
γορούμε τα άτομα, να σταματήσουμε 
τον στιγματισμό”, κατέληξε ο Σάιμον 
Μπαρκέρα του Κέντρου Ερευνών για 
την Υγεία και τη Διατροφή στο Μεξικό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιστήμονες του βρετανικού Κολλεγί-
ου Imperial του Λονδίνου, με επικεφα-
λής τον Ελληνοκύπριο καθηγητή λοι-
μωδών νόσων και ανοσολογίας Γιώργο 
Χριστοφίδη, δημιούργησαν μέσω κα-
τάλληλης γενετικής τροποποίησης 
κουνούπια που δεν μπορούν πλέον να 
μεταδώσουν την ελονοσία.
Τα εν λόγω κουνούπια επιβραδύνουν 
την ανάπτυξη του παράσιτου της ελο-
νοσίας στο έντερό τους, κάτι που απο-
τρέπει τη μετάδοση της νόσου στους 
ανθρώπους. Η γενετική τροποποίηση 
ωθεί τα κουνούπια να παράγουν ου-
σίες στο έντερο τους, οι οποίες "φρε-
νάρουν" τον πολλαπλασιασμό των 
"ένοχων" παρασίτων. Έτσι, τα παρά-
σιτα είναι απίθανο να φθάσουν στους 
σιελογόνους αδένες των κουνουπιών 

και μετά να περάσουν με το τσίμπημα 
στους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής τα 
εργαστηριακά πειράματα της ερευνη-
τικής ομάδας Transmission:Zero (Με-
τάδοση: Μηδέν) του Imperial δείχνουν 
ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνεται δρα-
στικά η πιθανότητα εξάπλωσης της 
ελονοσίας.
Η νόσος παραμένει μια από τις πιο 
εξαπλωμένες και θανατηφόρες στον 
κόσμο, θέτοντας σε κίνδυνο περίπου 
τον μισό παγκόσμιο πληθυσμό. Το 
2021 μόλυνε περίπου 241 εκατομμύρια 
ανθρώπους και σκότωσε 627.000, κυρί-
ως παιδιά έως πέντε ετών στην υποσα-
χάρια Αφρική. Μετά το 2015 παρατη-
ρείται μια στασιμότητα στην πρόοδο 
κατά της ελονοσίας, καθώς τα κουνού-
πια και τα παράσιτα που μεταφέρουν, 
γίνονται ολοένα πιο ανθεκτικά στα δι-
αθέσιμα εντομοκτόνα και θεραπείες, 
γι' αυτό προβάλλει επιτακτικά η ανά-
γκη για νέες καινοτόμες λύσεις.
Η νόσος μεταδίδεται μεταξύ των αν-
θρώπων, αφότου ένα θηλυκό κουνούπι 
τσιμπήσει κάποιον μολυσμένο με το 
παράσιτο της ελονοσίας. Το παράσιτο 
στη συνέχεια αναπτύσσεται στο έντε-
ρο του κουνουπιού, μετά ταξιδεύει 

στους σιελογόνους αδένες του εντό-
μου και είναι έτοιμο να μολύνει τον 
επόμενο άνθρωπο που το κουνούπι θα 
τσιμπήσει. Όμως μόνο το 10% των κου-
νουπιών ζουν αρκετά για να προλάβει 
να αναπτυχθεί το παράσιτο ώστε να 
γίνει μολυσματικό.
 Η μετάλλαξη που έκαναν οι ερευνητές, 
καθυστερεί ακόμη περισσότερο αυτό 
τον χρόνο ανάπτυξης του παρασίτου 
στο έντερο του κουνουπιού, μηδενί-
ζοντας έτσι σχεδόν την πιθανότητα 
μετάδοσης της μόλυνσης. Η γενετική 
τροποποίηση έγινε στο κύριο είδος 
κουνουπιού-φορέα του παρασίτου 
στην υποσαχάρια Αφρική (Anopheles 
gambiae).
Αν η μέθοδος αποδειχθεί ασφαλής και 
αποτελεσματική σε πραγματικές συν-
θήκες εκτός εργαστηρίου, τότε θα προ-
σφέρει ένα νέο ισχυρό εργαλείο που 
θα βοηθήσει να εξαλειφθεί η ελονο-
σία. Οι επιστήμονες, οι οποίοι έκαναν 
σχετική δημοσίευση στο επιστημονικό 
περιοδικό "Science Advances", σχεδιά-
ζουν σχετικές δοκιμές επί του πεδίου 
μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρό-
νια, αρχικά στην Τανζανία.
Για να αξιοποιηθούν τα μεταλλαγμένα 

αυτά κουνούπια στην πράξη, θα πρέπει 
η συγκεκριμένη γενετική τροποποίηση 
τους να περάσει σταδιακά από τα εργα-
στηριακά κουνούπια σε αυτά που ζουν 
στη φύση. Αποτελεί πάντως ερώτημα 
κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει μαζι-
κά για να φέρει αποτέλεσμα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. Μια λύση θα ήταν η 
τεχνική της γονιδιακής καθοδήγησης 
(gene drive), η οποία πάντως ενέχει κά-
ποιες δυσκολίες και κινδύνους.
"Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι δεν 
υπάρχει μαγική λύση, όσον αφορά τον 
έλεγχο της ελονοσίας, συνεπώς θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα 
όπλα που έχουμε στη διάθεση μας και 
να βρούμε καινούρια. Η γενετική καθο-
δήγηση είναι ένα τέτοιο ισχυρό όπλο, 
το οποίο σε συνδυασμό με τα φάρ-
μακα, τα εμβόλια και τον έλεγχο των 
κουνουπιών, θα μπορέσει να βοηθήσει 
να σταματήσει η εξάπλωση της ελονο-
σίας και να σωθούν ανθρώπινες ζωές", 
δήλωσε ο δρ Χριστοφίδης, ο οποίος 
σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (1989-1994), από όπου πήρε 
και το διδακτορικό του στην ίδια επι-
στήμη (1995-2000).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το πολύ τσάι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη

Πώς η αύξηση της παχυσαρκίας επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία

Γενετικά τροποποιημένα κουνούπια δεν μπορούν να μεταδώσουν την ελονοσία
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Οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφόρη-
σαν νέο τραγούδι, αφιερωμένο στον 
αείμνηστο μουσικό Έντι Βαν Χάλεν. 
Το τραγούδι με τίτλο «Eddie» συμπε-
ριλαμβάνεται στο επερχόμενο 13ο 
άλμπουμ τους, «Return Of The Dream 
Canteen».

Ο αρχηγός των Red Hot Chili Peppers, 
Άντονι Κίντις σε δελτίο Τύπου εξηγεί 
την ιστορία πίσω από το τραγούδι: 
«Μερικές φορές δεν συνειδητοποι-
ούμε πόσο βαθιά επηρεασμένοι και 
συνδεδεμένοι είμαστε με τους καλ-
λιτέχνες παρά μόνο την ημέρα που 

πεθαίνουν. Ο Έντι Βαν Χάλεν ήταν 
μοναδικός στο είδος του».
«Την ημέρα μετά το θάνατό του ο 
Flea (ο ντράμερ του συγκροτήματος) 
μπήκε στην πρόβα παίζοντας μπά-
σο με πολύ συναίσθημα. Ο Τζον, ο 
Τσαντ και εγώ αρχίσαμε να παίζουμε 
μαζί και πολύ σύντομα με όλη μας 
την καρδιά, ένα τραγούδι προς τι-
μήν του ξεδιπλώθηκε αβίαστα. Ήταν 
ωραίο που ήμασταν τόσο θλιμμένοι 
και νοιαζόμασταν τόσο πολύ για έναν 
άνθρωπο που είχε δώσει τόσα πολλά 
στη ζωή μας», αναφέρει ο Κίντις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα τελευταία 24ωρα φημολογείται 
ότι ο Τζόνι Ντεπ ( Johnny Depp) βρί-
σκεται σε σχέση με τη δικηγόρο που 
τον εκπροσώπησε το 2018 στη δικα-
στική διαμάχη με την εφημερίδα «the 
Sun», Ζόελ Ριτς ( Joelle Rich). 
 Έχουν «πρωτοφανή χημεία». Είναι 
σοβαρά τα πράγματα μεταξύ τους», 
αναφέρει ανώνυμη πηγή στο US 
MAGAZINE.  Η Ριτς δεν ήταν μέλος 
της νομικής ομάδας που ανέλαβε την 
υπεράσπιση του Τζόνι Ντεπ στη δίκη 
κατά της Άμπερ Χερντ (Amber Heard), 
όμως φέρεται να ήταν στο πλευρό 
του καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικα-
σίας αποδεικνύοντας έμπρακτα την 

υποστήριξή της. «Δεν ήταν υποχρεω-
μένη να βρίσκεται εκεί. Ήταν προσω-
πικό», δήλωσε η ίδια πηγή. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Τatler 
η Ριτς ήταν παντρεμένη όταν γνωρί-
στηκε με τον Ντεπ, ωστόσο τώρα βρί-
σκεται σε διαδικασία διαζυγίου από 
τον σύζυγό της με τον οποίο έχουν 
δύο παιδιά. Το ζευγάρι λέγεται ότι ξε-
κίνησε το  ειδύλλιό του «διακριτικά».  
Στην ιστοσελίδα της Schillings ανα-
φέρεται ως συνεργάτης με έδρα το 
Λονδίνο και το βιογραφικό της την 
περιγράφει ως «πολύ έμπειρη δικη-
γόρο». Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο 
του Μπέρμιγχαμ από το 2003 έως το 

2006, αποκτώντας πτυχίο νομικής 
και στη συνέχεια στην κορυφαία Νο-

μική Σχολή BPP του Λονδίνου. 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τραγούδι αφιερωμένο στον Έντι Βαν Χάλεν από τους Red Hot Chili Peppers

Νέος έρωτας για τον Τζόνι Ντεπ;
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Το πρώτο μισό του καλοκαιριού, 
για το 2020, κύλησε φυσιολογικά 
για τα ροδάκινα και νεκταρίνια 
VELVITA.

Η χαλαζόπτωση όμως στις αρχές 
του Αυγούστου είχε ως αποτέλε-
σμα τη μεγάλη μείωση της παρα-
γωγής σε ποσοστό άνω του 40% 
επί του συνόλου. Η ζήτηση ήταν 
και φέτος αυξημένη, λόγω της 
σταθερής ποιότητας των ροδάκι-
νων και νεκταρινιών VELVITA, οι 
τιμές ήταν καλύτερες από άλλα 
χρόνια, όμως η οικονομική ζημιά 
των παραγωγών δεν καλύπτεται 
αν δεν υπάρξει ενίσχυση από το 
κράτος. Επιπλέον, με τη μειωμέ-
νη παραγωγή, ο συνεταιρισμός 
δεν ήταν σε θέση να καλύψει σε 
προϊόν τις ανάγκες των συνερ-
γατών του, κυρίως στο εξωτερι-
κό, και ευελπιστούμε να μην έχει 
αυτό επίδραση και τη νέα χρονιά.

Το 2020 ήταν η δεύτερη χρονιά 
για τη διακίνηση σε Ελλάδα και 
Κύπρο των μήλων KIKU, με τα 
αποτελέσματα να είναι ελπιδο-
φόρα. Πιστεύουμε ότι τα επό-
μενα χρόνια, το μήλο KIKU θα 
αναγνωριστεί περισσότερο από 
τους Έλληνες καταναλωτές, η 
ζήτησή του θα αυξηθεί, και ο 
ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ θα προ-
σπαθήσει να μεγαλώσει το δί-
κτυο παραγωγών που συνεργά-
ζεται, προσφέροντας τους κάθε 
δυνατή στήριξη.

Ο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, σε συνερ-
γασία με τη ΣΕΚΕ, το 2020 διακίνη-
σαν ακτινίδια από την περιοχή της 
Ξάνθης. Σκοπός των δύο συνεται-
ριστικών οργανώσεων αποτελεί, 
η αναβίωση της συνεταιριστικής 
συνείδησης σε παραγωγούς και η 
απόδειξη ότι θεσμός του συνεται-
ρίζεσθαι δεν πρέπει να λοιδορείται. 

Συνεχίζοντας τον εξαγωγικό 
του προσανατολισμό ο ΑΣΕΠΟΠ 
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ συμμετείχε με πε-
ρίπτερο το 2020 σε εκθέσεις 
όπως η FRUIT LOGISTICA στο 
Βερολίνο. Στον προγραμματι-
σμό υπήρχε και η συμμετοχή 
άλλες εκθέσεις(FRESKON, FRUIT 
ATTRACTION, MAC FRUIT, WOP 
DUPAI, FOODEX SAUDI) κατά τις 
οποίες δίνεται η δυνατότητα σε 
στελέχη του συνεταιρισμού να 
συνομιλήσουν από κοντά με πα-
λιούς και νέους συνεργάτες και 
να αναπτύξουν ακόμη περισσό-
τερο το υφιστάμενο πελατολό-
γιο, όμως ο κορονοιός οδήγησε 
σε αναπροσαρμογή των σχεδίων. 

Στόχος του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
παραμένει η ταύτιση του με επώ-
νυμα προϊόντα και φυσικά η πα-
ραμονή στην αγορά καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους. Σχέδια για το 
μέλλον υπάρχουν πολλά, εκ των 
οποίων κάποια ευελπιστούμε 
να υλοποιήσουμε το 2021 και τα 
οποία θα τα ανακοινώσουμε την 
κατάλληλη στιγμή.

ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού: Η δράση μας για το 2020

Μπαλάνης Ευθύμιος
Γενικός Διευθυντής
ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Υγεία
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Το πολύ αλάτι βλάπτει, αλλά και το λίγο...

Ένα κρουασάν και γιαούρτι για πρωι-
νό, μια κατεψυγμένη πίτσα για μεση-
μεριανό και τσιπς το βράδυ. Διατροφή 
όχι μόνο γεμάτη υδατάνθρακες, αλλά 
και αλάτι. Στο παράδειγμα αυτό πε-
ριέχονται οχτώ γραμμάρια αλατιού, 
ποσότητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή 
που συνιστά η Γερμανική Εταιρεία Δι-
ατροφής. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας συνιστά πέντε γραμμάρια, 
δηλαδή περίπου ένα κουταλάκι του 
γλυκού. Για χρόνια διατροφολόγοι και 
γιατροί προειδοποιούν για τους κιν-
δύνους που κρύβει η μεγάλη κατανά-
λωση αλατιού, μια άκρως ανθυγιεινή 
συνήθεια.

Σύμφωνα με το Επιδημιολογικό Ιν-
στιτούτο Ρόμπερτ Κοχ το 70% των 
γυναικών και το 80% των ανδρών κα-

ταναλώνει πάνω από έξι γραμμάρια 
αλατιού την ημέρα. Το 39% των γυναι-
κών και το 50% των ανδρών πάνω από 
δέκα γραμμάρια την ημέρα και το 15% 
των γυναικών και το 23% των ανδρών 
πάνω από 15 γραμμάρια την ημέρα.

Καλά κρυμμένο άλάτι
Από την αυξημένη κατανάλωση αλα-
τιού κινδυνεύουν κυρίως όσοι έχουν 
υπέρταση, η οποία ευθύνεται συχνά 
για καρδειαγγειακά προβλήματα. Ακό-
μη, η μεγάλη κατανάλωση αλατιού 
συνδέεται και με τον καρκίνο του στο-
μάχου, ενώ προβλήματα δημιουργού-
νται και στο ανασοποιητικό.

Το πρόβλημα είναι ότι αλάτι κρύβεται 
σε τρόφιμα που τα θεωρούμε ‘αθώα’, 
όπως για παράδειγμα το μαύρο ψωμί. 
Μια φέτα περιέχει 0,6 γραμμάρια αλά-
τι και επομένως περισσότερα από όσο 
μια χούφτα πατατάκια. Ένα ψητό λου-
κάνικο περιέχει 2,2 γραμμάρια αλάτι 
και σχεδόν 4 γραμμάρια σε μια έτοι-
μη, συσκευασμένη σούπα κοτόπουλο 
με νουντλς.

Εκτός αυτού, εκείνοι που αλατίζουν 
επιπλέον το φαγητό τους έχουν μι-
κρότερο προσδόκιμο ζωής. Οι άνδρες 

κατά δυο χρόνια και οι γυναίκες κατά 
ενάμιση χρόνο. Βέβαια, όσοι κατανα-
λώνουν πολλά φρούτα και λαχανικά 
διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο.

Η άλλη όψη του νομίσματος
Αν όμως αποφεύγει κανείς το αλά-
τι τόσο φανατικά, όπως συνιστά ο 
υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ, 
ούτε αυτό είναι καλό. Το επιτραπέζιο 
αλάτι είναι σημαντικό για τη διατρο-
φή και είναι η κύρια πηγή για την πρό-
σληψη νατρίου και χλωρίου, τα οποία 
ρυθμίζουν την ισορροπία των υγρών 
στα κύτταρα.

Αίσθηση είχε προκαλέσει πριν από 
χρόνια η μελέτη Καναδών επιστημό-
νων που συμβούλευε πως η εξαιρετι-
κά μικρή πρόσληψη αλατιού μπορεί 
επίσης να οδηγήσει σε καρδιαγγεικά 
προβλήματα, άτομα με κανονική πί-
εση. Οι ειδικοί συνιστούν μειωμένη 
πρόσληψη αλατιού σε άτομα που υπο-
φέρουν από υπέρταση.

Οι συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις 
αλατιού επιτυγχάνονται πολύ γρή-
γορα, γι' αυτό συνιστάται ιδιαίτερη 
προσοχή. Ένας τρόπος είναι ο περι-
ορισμός των έτοιμων φαγητών, διότι 

περιέχουν μεγάλες ποσότητες αλα-
τιού. Όποιος πάλι θέλει να αντικα-
ταστήσει το αλάτι με άλλα προϊόντα 
που περιέχουν λιγότερο χλωριούχο 
νάτριο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικός. Κάποια υποκατάστατα 
αλατιού μπορεί να αποδειχθούν πολύ 
επικίνδυνα για άτομα που πάσχουν 
από ασθένειες των νεφρών, της καρ-
διάς ή του ήπατος, επειδή σχετίζονται 
με τα αυξημένα επίπεδα καλίου στο 
αίμα. Τα υποκατάστατα πρέπει πάντα 
να χρησιμοποιούνται κατόπιν συνεν-
νόησης με το γιατρό.

Τέλος, ο περιορισμός της κατανάλω-
σης επεξεργασμένων τροφίμων και 
η συχνή κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών, όπως όλοι ξέρουμε, μόνο 
καλό μπορεί να κάνει.

DPA / WELT / Μαρία Ρηγούτσου
Πηγή: dw.com

Οι επιστήμονες συζητούν εδώ και δεκαετίες για τους 
κινδύνους την αυξημένης κατανάλωσης αλατιού.

Ωστόσο και η αποφυγή του αλατιού αποδεικνύεται 
επιβλαβής για την υγεία. 

Συνιστάται περιορισμός των επεξεργασμένων 
τροφών 

Αλάτι ναι, αλλά με μέτρο...

Θέμα
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Επιτέλους, 
Οκτόμπερφεστ!
Για δυο συνεχή έτη το μεγαλύτερο πα-
ραδοσιακό φεστιβάλ στον κόσμο ακυ-
ρώθηκε. Τώρα όμως επιστρέφει - με 
νέο αέρα! Τις ανανεώσεις και τις αλλα-
γές στη διοργάνωση συναντά κανείς 
ήδη... φτάνοντας, όταν βλέπει την και-
νούρια πινακίδα που υποδέχεται τους 
επισκέπτες.

"O", όπως... Oktoberfest
Το νέο έμβλημα του φεστιβάλ παρουσιάζεται από τους διοργανωτές ως ένα μι-
κρό καλλιτεχνικό αριστούργημα: Ένα καλλιγραφικό Όμικρον, με πηγή έμπνευ-
σης φυσικά το Οκτόμπερφεστ. Η πρωτοπορία βέβαια δεν έγκειται τόσο στο ίδιο 
το έμβλημα, όσο στο γεγονός ότι το φεστιβάλ με 200 χρόνια ιστορία στην πλάτη 
του αποκτά πλεον μία ενιαία μορφή και γραφή.

Οκτόμπερφεστ
Παλιά και νέα έθιμα 

Μετά από διετές υποχρεωτικό διάλειμμα λόγω
της πανδημίας, το φημισμένο φεστιβάλ της μπύρας 
στο Μόναχο επιστρέφει ανανεωμένο!

Ζήτω η Βαυαρία!
Κάτω ο κορωνοϊός!

Χορτοφαγικά...
λουκάνικα

Και μία δόση
νοσταλγίας

Παρά την αύξηση κρουσμάτων, οι δι-
οργανωτές αποφάσισαν να αφήσουν 
στην άκρη όλα τα περιοριστικά μέτρα. 
Ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες, ωστόσο 
οι επισκέπτες φαίνεται να αδιαφορούν. 
Βέβαια στη συνέχεια θα επιστρέψουν 
στις πατρίδες τους, φέρνοντας ενδεχο-
μένως μαζί τους, εκτός από τα βαυαρικά 
σουβενίρ, και ένα νέο κύμα κορωνοϊού. 
Άλλωστε περίπου το 70% των επισκε-
πτών προέρχεται από το εξωτερικό.

Αδιανόητο το Οκτόμπερφεστ δίχως τα 
περίφημα βάισβουρστ (λευκά λουκάνι-
κα). Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα υπο-
λογισμούς οι επισκέπτες καταναλώνουν 
κάθε χρόνο περίπου 200.000 τεμάχια 
λευκών λουκάνικων, 79.000 χοιρινά κό-
τσια και 500.000 ολόκληρα κοτόπουλα. 
Α, και επίσης 122 ολόκληρα βόδια και 
80 μοσχαράκια. Το 2022 φέρνει μαζί του 
όμως και κάποιες αλλαγές, στο κλίμα 
των ημερών: τα χορτοφαγικά λουκάνικα.

Το φεστιβάλ ενδείκνυται, εκτός από 
τους λάτρεις της μπύρας και του λου-
κάνικου, για τους νοσταλγικούς: Αυτο-
κίνητα βγαλμένα από ρετρό ταινίες, 
καρουσέλ και μία σκηνή-μουσείο για την 
ιστορία του Οκτόμπερφεστ, από το 1810 
μέχρι σήμερα . Φυσικά με συνοδεία πά-
ντα γαστρονομικές λιχουδιές, που επί-
σης έχουν ιστορία σχεδόν δύο αιώνων. 
Στις φετινές προσθήκες περιλαμβάνεται 
το τρενάκι του τρόμου! Πηγή: dw.com

Το οικολογικό Οκτόμπερφεστ

Ο βασικός πυρήνας του 
φεστιβάλ

Η προστασία του κλίματος δεν μπορούσε φυσικά να αφήσει ανεπηρέαστη και τη φε-
τινή διοργάνωση του μεγάλου φεστιβάλ στο Μόναχο. Η ζυθοποιία Paulaner-Wirtin 
Arabella Schörghuber έκανε ένα βήμα παραπάνω: Υπολόγισε όλες τις εκπομπές διο-
ξειδίου άνθρακα στη σκηνή της, συμπεριλαμβάνοντας το φαγητό και την μπύρα. Ως 
αντιστάθμισμα χρηματοδοτεί ένα περιβαλλοντικό πρότζεκτ στην Κολομβία.

Ο τεράστιος τροχός παραμένει 
εντυπωσιακός, τα λουκάνικα 
-χορτοφαγικά ή μη- νοστιμότα-
τα, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: 
Ο βασικός λόγος για να πάει ένας 
επισκέπτης στο Οκτόμπερφεστ 
είναι η βαυαρική μπύρα, που ρέει 
άφθονη. Φέτος με λίγο υψηλότε-
ρη τιμή, με το λίτρο να κοστολο-
γείται ανάμεσα στα 12,70 € και 
13,50 €.

Θέμα

Το (τεράστιο) εργοτάξιο 
του Οκτόμπερφεστ
Φυσικά, όταν τα πράγματα άρχισαν 
να επανέρχονται στην κανονικότητα, 
μία από τις άμεσες συνέπειες ήταν 
να στηθεί και το τεράστιο εργοτάξιο 
στους χώρους του φεστιβάλ. Σε 340 
στρέμματα έχουν στηθεί 17 σκηνές 
τεραστίων διαστάσεων, με συνολικά 
120.000 θέσεις, καθώς και άλλες 21 
μικρότερες σκηνές.



27Σπορ

Για 12η διαδοχική χρονιά το ESPN έδω-
σε στη δημοσιότητα τη δική του λίστα 
με τους κορυφαίους 100 παίκτες του 
ΝΒΑ και αυτή τη φορά, στο «ρετιρέ» 
γραμμένο είναι το όνομα του Γιάννη 
Αντετοκούνμπο. Απέμενε ν' αποκαλύ-
ψει τ' αποτελέσματα για τις θέσεις 5-1, 
όπερ και εγένετο την Παρασκευή (23/9) 
με τον "Greek Freak" να είναι το Νο1 
στις προτιμήσεις για τη σεζόν 2022-
23. «Κανείς παίκτης στο NBA δεν μπο-
ρεί να αντιγράψει τον αντίκτυπο που 
έχει και στις δύο πλευρές του παρκέ,» 
αναφέρει για το Νο 34 των Μιλγουόκι 
Μπακς το ESPN και θέτει τα ερωτήμα-
τα: «Στα 28 χρόνια του μπορεί να κατα-
κτήσει έναν τρίτο τίτλο ΜVP στο ΝΒΑ; 
Οι Μπακς θα είναι ανάμεσα στα φαβο-
ρί για να κατακτήσουν ένα ακόμη πρω-
τάθλημα ΝΒΑ, αλλά μπορεί ο Αντετο-
κούνμπο να εξασφαλίσει έναν ακόμη 
τίτλο MVP των τελικών; Οι προσδοκίες 
είναι υψηλές κάθε σεζόν, αλλά ο Αντε-
τοκούνμπο, συνήθως βρίσκει έναν τρό-
πο να τις ξεπεράσει!».
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβηκε μία 
θέση εν συγκρίσει με πέρυσι, όταν το 
ESPN τον είχε κατατάξει 2ο. Φέτος, στη 
2η θέση έμεινε ο back to back ΜVP του 
ΝΒΑ, ο Σέρβος σέντερ των Ντένβερ Νά-
γκετς Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος πέρυσι 
ήταν 6ος. Στην 3η θέση τοποθέτησε το 
ESPN τον Σλοβένο πόιντ γκαρντ των 
Ντάλας Μάβερικς Λούκα Ντόντσιτς 
(4ος πέρυσι), ενώ στην 4η θέση βρέθη-
κε ο σέντερ των Φιλαδέλφεια Σίξερς 

Τζοέλ Εμπίντ (7ος πέρυσι). Την πρώτη 
πεντάδα ολοκλήρωσε ο πόιντ γκαρντ 
των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στεφ 

Κάρι, ο οποίος είχε βρεθεί στην ίδια 
θέση (5η) πέρυσι.
Οι τρεις καλύτεροι παίκτες του ΝΒΑ 

σύμφωνα με το ESPN είναι λοιπόν.... 
Ευρωπαίοι!
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σύμφωνα με το ESPN

Ανακοινώθηκε κι επίσημα από τον Ολυ-
μπιακό ο Μίτσελ, με τον Ισπανό τεχνι-
κό να διαδέχεται τον συμπατριώτη του 
Κάρλος Κορμπεράν, επιστρέφοντας 
στον «ερυθρόλευκο» πάγκο έπειτα από 

περίπου 7,5 χρόνια. Ο 59χρονος προ-
πονητής που βρίσκεται στην Αθήνα από 
χθες το απόγευμα, είχε τις τελικές συ-
ζητήσεις με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπι-
ακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου εκτός 

από το θέμα του συμβολαίου του (το 
οποίο θα έχει διάρκεια για 1+1 χρόνια) 
ανέλυσαν το αγωνιστικό κομμάτι. H 
ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΠΑΕ Ολυμπι-
ακός ανακοινώνει την επιστροφή του 

Ισπανού προπονητή Μίτσελ. Ο 59χρο-
νος, γεννημένος στις 23 Μαρτίου 1963, 
επιστρέφει στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ με τον 
οποίο έγραψε σελίδες δόξας σε Ελλάδα 
και Ευρώπη. Ο άλλοτε θρύλος της Ρεάλ 
Μαδρίτης και της εθνικής Ισπανίας κα-
θοδήγησε τον Ολυμπιακό για μια χρυσή 
διετία (4/2/13 - 6/1/15), κατά την οποία 
σε 91 παιχνίδια είχε απολογισμό 65 νί-
κες, έντεκα ισοπαλίες και 15 ήττες.
Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2012-
2013, 2013-2014) και ένα κύπελλο (2012-
2013), ενώ οδήγησε την ομάδα σε ορι-
σμένες από τις σπουδαιότερες νίκες 
της στην Ευρώπη απέναντι σε αντιπά-
λους όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Γιουβέντους, η 
Μπενφίκα και η Άντερλεχτ. Με τον Μί-
τσελ στα ηνία οι πρωταθλητές έφτασαν 
στους «16» του Champions League, την 
αγωνιστική περίοδο 2013-2014.
Το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά 
γράμματα στην ένδοξη ιστορία του Θρύ-
λου μας. Ο Μίτσελ ξεκίνησε την προπονη-
τική του καριέρα από τη Ράγιο Βαγιεκάνο 
και ακολούθησαν τα τμήματα υποδομής 
της Ρεάλ Μαδρίτης, στα οποία εργάστηκε 
τόσο ως διευθυντής όσο και ως προπονη-
τής της Castilla. Το 2009 ανέλαβε τη Χετά-
φε, εν συνεχεία τη Σεβίλλη και μετά τον 
Ολυμπιακό. Μετά την αποχώρησή του 
από την Ελλάδα δούλεψε στη Μαρσέιγ, 
στη Μάλαγα, στην Πούμας (Μεξικό) και 
ξανά στη Χετάφε».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μίτσελ
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Η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας είναι 
η μακροβιότερη μονάρχης στον κόσμο 
μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισά-

βετ Β'. Ανέβηκε στο θρόνο της Δανίας σε 
ηλικία 31 ετών στις 14 Ιανουαρίου 1972.
Μάλιστα την εποχή της ενθρόνισής 

της, μόνο το 45% των Δανών ήταν υπέρ 
της βασιλικής οικογένειας ενώ σήμε-
ρα χαίρει την υποστήριξη άνω του 

80% του πληθυσμού, σύμφωνα με τον 
«Guardian».
Είναι γνωστή για την καλλιτεχνική της 
φύση καθώς και για τη μανιώδη αγά-
πη της για το κάπνισμα. Η Μαργαρίτα 
η οποία έχασε τον σύζυγό της το 2018, 
πιστώνεται τον εκσυγχρονισμό πολλών 
πτυχών της μοναρχίας ενθαρρύνοντας 
μεταξύ άλλων το γάμο των γιων της με 
μη ευγενείς. Την επαινούν, επίσης, γιατί 
παρέμεινε απαλλαγμένη από σκάνδαλα.
Η βασίλισσα είχε δηλώσει στη σουηδική 
εφημερίδα «Expressen» ότι «σκοπεύω 
να παραμείνω στη θέση μου όσο ζω. Η 
αποστολή μου είναι ισόβια». Θεωρείται 
δεξιοτέχνης εικαστικός έχοντας εικονο-
γραφήσει πολλά βιβλία και έχοντας εκ-
θέσει έργα της σε μουσεία. Έχει επίσης 
εργαστεί ως σχεδιάστρια κοστουμιών 
και σκηνικών ενώ έχει μεταφράσει πολ-
λά έργα όπως το «Όλοι οι άνθρωποι εί-
ναι θνητοί» της Σιμόν ντε Μποβουάρ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το μαντήλι που ήταν απλωμένο 
πάνω στο αγαπημένο πόνυ της βα-
σίλισσας Ελισάβετ κατά τη διάρ -
κεια της κηδείας της, ήταν ένα σχέ-
διο του οίκου Hermes αφιερωμένο 
στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Σχεδιάστηκε από τον Jean de 
Fougerolle για την φθινοπωρινή - 
χειμερινή συλλογή του 1993 με την 
ονομασία «Βασιλικοί Στάβλοι (The 
Royal Mews)». Σε αυτό απεικονί-
ζεται το κτίριο που φιλοξενεί τα 
άλογα της Βασίλισσας από το 1820, 
οι πέντε βασιλικές άμαξες και ο 
ιπποκόμος της. Σημειωτέον το μα-
ντίλι ήταν το βασικό αξεσουάρ της 
βασιλικής γκαρνταρόμπας εδώ και 
δεκαετίες και το συγκεκριμένο το 
αγαπημένο της.
Κατά την πορεία της βασιλικής νε-

κροφόρας, η «Έμμα», βρισκόταν 
στην άκρη του δρόμου συνοδευό -
μενη από τον επικεφαλής ιπποκόμο 
του Μπάκιγχαμ, Τέρι Πέντρι (Terry 
Pendry). Όταν η σορός της βασί-
λισσας έφτασε κοντά τους ο Πέντρι 
υποκλίθηκε ενώ η «Έμμα» στεκόταν 
ήσυχα στο πλευρό του.

Μιλώντας αποκλειστικά στο 
«MailOnline», ο κος Πέντρι αποκά-
λυψε ότι «η τελευταία τους βόλτα 
ήταν στις 18 Ιουλίου. Η βασίλισσα 
πάντα ίππευε με μια λευκή σέλα 
από δέρμα προβάτου, οπότε φρό -
ντισα η «Έμμα» να την φορέσει. Θα 
μπορούσα να βάλω τα γάντια ιππα-
σίας αλλά σκέφτηκα ότι αυτό το μα-
ντίλι ήταν η τέλεια πινελιά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μαργαρίτα Β΄ της Δανίας: Η μακροβιότερη βασίλισσα στον κόσμο

Το μαντήλι της βασίλισσας Ελισάβετ πάνω στο αγαπημένο της πόνυ

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συναντή-
θηκε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ με 
την πρώτη κυρία της Ουκρανίας Ολένα 
Ζελένσκι, κατά την παραμονή της επίση-
μης κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η Ολένα Ζελένσκι θα εκπροσωπήσει την 
Ουκρανία απουσία του συζύγου της, του 
προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αύριο, 
Δευτέρα, στο Αββαείο του Ουεστμίν-
στερ, όπου πολυάριθμοι παγκόσμιοι 
ηγέτες θα παρευρεθούν στην τελετή της 
κηδείας μαζί με τον βασιλιά Κάρολο και 
την υπόλοιπη βρετανική βασιλική οικο-
γένεια.

Η Κάθριν και ο σύζυγός της Ουίλιαμ πή-
ραν τους τίτλους της Πριγκίπισσας και 
του Πρίγκιπα της Ουαλίας αφού ο πα-
τέρας του Ουίλιαμ, ο Κάρολος, ανέβηκε 
στο θρόνο πριν από 10 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συναντήθηκε με την πρώτη κυρία της Ουκρανίας 





30 Life

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ απολαμβάνει 
έναν ακόμη θρίαμβο, με το εν μέ-
ρει αυτοβιογραφικό του δράμα «The 
Fabelmans» να κερδίζει το βραβείο 
Κοινού (People's Choice) στο 47ο Διε-
θνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 
Τορόντο (TIFF).
H ταινία, που έκανε πρεμιέρα στο Το-
ρόντο ακολουθεί την πορεία ενός νεα-
ρού με εμμονή με τον κινηματογράφο 
- βασισμένο στην παιδική ηλικία του 
ίδιου του Σπίλμπεργκ - και των υπο-
στηρικτικών γονιών του, που τον εν-
θαρρύνουν και τους οποίους υποδύο-
νται οι Πολ Ντάνο και Μισέλ Ουίλιαμς.

«Όπως είπα στη σκηνή το προηγούμε-
νο βράδυ: "Πάνω απ' όλα, είμαι χαρού-
μενος επειδή έφερα αυτή την ταινία 
στο Τορόντο!" ανέφερε ο Αμερικανός 
σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παρα-
γωγός ταινιών σε μια δήλωσή του μετά 
την κατάκτηση του βραβείου υψηλού 
κύρους, που απονέμεται με βάση τα 
αποτελέσματα ψηφοφορίας του κοι-
νού του TIFF. Το βραβείο του Φεστι-
βάλ στην καναδική πόλη θεωρείται ως 
παράγοντας πρόβλεψης ότι το «The 
Fabelmans» αναμένεται να κερδίσει το 
Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2023.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία
«The Fabelmans» 
κέρδισε το 
Βραβείο Κοινού 
στο Φεστιβάλ
του Τορόντο

Το ντοκιμαντέρ «In Her Hands» του 
Netflix παραγωγής των Χίλαρι και Τσέλ-
σι Κλίντον, κέρδισε το Βραβείο Κοινού 
στο 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου του Κάμντεν στις ΗΠΑ.

Το Φεστιβάλ στην πόλη της αμερικανι-
κής πολιτείας Μέιν ολοκληρώθηκε στις 
18 Σεπτεμβρίου, αλλά τα αποτελέσματα 
της καταμέτρησης των ψήφων για τα 
Βραβεία Κοινού ανακοινώθηκαν χθες.
Γυρισμένο σε διάστημα δύο ετών, το «In 
Her Hands» αφηγείται την ιστορία της 
Ζαρίφα Γκαφάρι η οποία στα 26 της χρό-
νια έγινε μία από τις πρώτες γυναίκες 
δημάρχους του Αφγανιστάν και η νεότε-
ρη που κατείχε ποτέ το αξίωμα. Η ταινία 
καταγράφει τον αγώνα της για επιβίωση 

με φόντο την αβεβαιότητα, καθώς οι 
δυτικές δυνάμεις ετοιμάζονται να απο-
χωρήσουν και οι Ταλιμπάν επιστρέφουν 
στην εξουσία.
Το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία των Τα-
μάνα Αγιάζι και Μαρσέλ Μετελσίφεν 
έκανε πρεμιέρα στις 9 Σεπτεμβρίου στο 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 
Τορόντο.

Η Αγιάζι η οποία είναι από το Αφγανι-
στάν, διέφυγε από τη χώρα το 2021 μετά 
την ανάληψη της εξουσίας από τους Τα-
λιμπάν. Η σκηνοθέτης, η οποία ζει στο 
Λονδίνο παρακολούθησε το Διεθνές Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου του Κάμντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Μουσείο Πράδο, ένας από τους κορυ-
φαίους οργανισμούς τέχνης της Ισπανίας, 
ανακοίνωσε ότι θα ερευνήσει τις συλλογές 
του για να εντοπίσει έργα που μπορεί να 
είχαν κατασχεθεί κατά τη διάρκεια του 
Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου και αποθη-
κεύτηκαν στις εγκαταστάσεις του.
Το Μουσείο της Μαδρίτης δημοσιοποί-
ησε στις αρχές της εβδομάδας λίστα με 

25 έργα, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε 
είχαν κατασχεθεί και τοποθετηθεί στο 
Μουσείο υπό το καθεστώς του δικτάτορα 
Φράνκο. Μάλιστα δημοσίευσε φωτογρα-
φίες των 22 έργων, διευκρινίζοντας ότι τα 
άλλα τρία είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
Έως την Πέμπτη ο αριθμός των έργων 
που επιβεβαιώθηκε ότι είναι κατασχε-
μένα ανήλθε στα 62. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ντοκιμαντέρ των Χίλαρι και Τσέλσι Κλίντον κέρδισε
το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Κάμντεν 

Το Μουσείο Πράδο για έργα που
είχαν κατασχεθεί από το καθεστώς 
του Φράνκο

Ο Μπιλ Γκέιτς και η πρώην σύζυγός 
του, Μελίντα συναντήθηκαν σε εκδή-
λωση του Ιδρύματος «Bill and Melinda 
Gates» στη Νέα Υόρκη η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε μετά από δύο χρόνια 
απουσίας λόγω της πανδημίας, δεί-
χνοντας για μία ακόμη φορά την αφο-
σίωσή τους στο φιλανθρωπικό τους 
έργο σύμφωνα με το ΕΤ.
Το ζευγάρι παρακολούθησε την τελετή 
απονομής των βραβείων «Goalkeepers 
2022 Global Goals Awards» και φωτο-
γραφήθηκε μαζί με τους τιμώμενους 
που ήταν: η Ράντικα Μπάτρα (Radhika 
Batra), συνιδρυτής της μη κερδοσκοπι-

κής οργάνωσης «Every Infant Matters», 
η δημοσιογράφος από το Αφγανιστάν 
Ζάχρα Ζογιά (Zahra Joya), η Βανέσα 
Νακάτε (Vanessa Nakate) ακτιβίστρια 
από την Ουγκάντα και η πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν.
Η Μελίντα είπε χαρακτηριστικά στο 
Bloomberg TV λίγο πριν από την εκ-
δήλωση: «Συναντηθήκαμε για πρώτη 
φορά με το διοικητικό συμβούλιο του 
ιδρύματός μας την περασμένη εβδο-
μάδα. Αυτό που νομίζω ότι όλοι θα σας 
πουν είναι ότι ο Μπιλ και η Μελίντα 
παραμένουν απόλυτα προσηλωμένοι 

σε αυτό το ίδρυμα και στην αποτελε-
σματική συνεργασία. Και αυτό ακρι-
βώς κάνουμε σήμερα».

Το πρώην ζευγάρι υπέβαλε αίτηση δια-

ζυγίου έπειτα από 27 χρόνια έγγαμου 
βίου, όμως δεσμεύτηκε ότι θα συνεχί-
σει μαζί το φιλανθρωπικό του έργο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έναν χρόνο μετά το διαζύγιο
o Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς μαζί
σε εκδήλωση





Καθώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται 
λόγω του Covid-19 είναι πραγματικά μονα-
δικές για όλους, στο Tobacco Hotel έχοντας 
ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια, 
την υγεία και την άνεση των επισκεπτών 
αλλά και όλων των στελεχών μας, έχουμε 
προσαρμόσει τις λειτουργικές διαδικασίες 
σε όλα όσα προβλέπονται από τον Π.Ο.Υ. 
και τις Ελληνικές υγειονομικές αρχές.

Ως μέρος της δέσμευσής μας για την υγεία 
και την ευημερία των επισκεπτών, των ερ-
γαζομένων και της κοινωνίας μας, παρακο-
λουθούμε στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον 
covid-19 με τακτικές ενημερώσεις και καθο-
δήγηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσι-
ας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και το Υπουργείο Υγείας, 
καθώς κι από πρόσθετους κυβερνητικούς 
και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Με βάση την καθοδήγηση που έχουμε λάβει 
και τη γενική κατάσταση της ετοιμότητας 
μας, είμαστε βέβαιοι ότι οι εγκαταστάσεις 
και οι υπηρεσίες μας εξακολουθούν να εί-
ναι ασφαλείς και οι ομάδες μας έτοιμες να 
εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες μας.

Εκτιμούμε κάθε επισκέπτη που μας τιμά με 
την παρουσία του στο Davitel Tobacco Hotel.


