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2 Επικαιρότητα

Δέκα νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, 
τέθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο, υπό τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ εκτός ημερήσιας 
διάταξης  μπήκε η συζήτηση για την τροπολογία που 
θα κατατεθεί αργότερα στη Βουλή με την οποία θα μπει 
φραγμός σε σχηματισμούς όπως το κόμμα Κασιδιάρη, 
«για την προστασία της δημοκρατίας από εγκληματι-
κές οργανώσεις αλλά και από πρόσωπα υπό μανδύα 
πολιτικού κόμματος», όπως είπε ο πρωθυπουργός. Η 
διάταξη είναι αντίστοιχη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
που δεν αποκλείει τις ιδέες αλλά θωρακίζει τις ελευθε-
ρίες, είπε ο Κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι δεν μπορεί 
να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία κάποιος που 
έχει καταδικαστεί ως εγκληματίας.
Ο πρωθυπουργός που παρέστη νωρίτερα στην κηδεία 
του 29χρονου υποσμηναγού, επανέλαβε ότι «η πατρί-
δα ποτε δεν θα τους ξεχάσει και πάντα θα τους τιμά».
Στην εισήγησή του, ο πρωθυπουργός άσκησε δριμεία 
κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για την απόφασή του να μην μετέ-
χει στις ψηφοφορίες για το νομοθετικό έργο, κάνοντας 
λόγο για απαράδεκτη απόφαση που «δηλώνει την προ-

σχώρηση στην πλατεία, στον λαϊκισμό και στα αχαλί-
νωτα ψέματα».
«’Εχουμε κοινοβουλευτική και όχι πεζοδρομιακή δη-

μοκρατία», τόνισε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε 
σε θετικές ειδήσεις όπως την 12η αναβάθμιση για την 
ελληνική οικονομία. «Η δουλειάά συνεχίζεται και ας 
μείνουν οι άλλοι στο περιθώριο», είπε ενδεικτικά.
«Είχαμε προειδοποιήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει 
να ρίξει τη χώρα στον βούρκο. Ένα κόμμα που υποτίθε-
ται ότι διεκδικεί την πλειοψηφία στη Βουλή, την εγκα-
ταλείπει», πρόσθεσε.
Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμ-
βουλίου:
Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστα Σκρέκα σχετικά με την πολιτική για την 
ποιότητα ζωής και την αειφόρο ανάπτυξη,
Παρουσίαση από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την πρό-
ληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και 
του εκφοβισμού.
Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λίνα Μενδώνη και τον Υφυπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη του νομοσχε-
δίου για το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κώστα Καραμανλή και τον Υφυπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών Γιώργο Καραγιάννη του νομοσχεδίου 
για τη χορήγηση αποζημίωσης προς τον σκοπό αποκα-
τάστασης κτηρίων από καταστροφικά φαινόμενα.
Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα 
Τσιάρα των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Εται-
ρείες Προστασίας Ανηλίκων και β) Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία.
Παρουσίαση ερανιστικών νομοσχεδίων από τον 
Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον Υφυπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.
Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γε-
ραπετρίτη της ετήσιας έκθεσης Κεντρικής Επιτροπής 
Κωδικοποίησης.
Εισήγηση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη για το Εθνικό Σχέδιο για 
την Αστεγία.
Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστα Σκρέκα για την Τροποποίηση Εθνικού Σχε-
δίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Πηγή: ertnews.gr

"Στο εξής δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην 
εκλογική διαδικασία σχήματα που έχουν ως ουσι-
αστικό αρχηγό κάποιον που έχει καταδικαστεί ως 
εγκληματίας" ανέφερε σε ανάρτηση του στο twitter 

ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την 
τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, και εμποδί-
ζει τους καταδικασμένους ως εγκληματίες, να διεκ-
δικούν την ψήφο των πολιτών ως τυπικοί ή άτυποι 

επικεφαλής πολιτικών σχημάτων.
"Αυτό προφανώς θα κρίνεται από τον 'Αρειο Πάγο, 
ο οποίος είναι και ο αρμόδιος κατά το Σύνταγμα να 
ανακηρύσσει τα υποψήφια κόμματα" σημείωσε ο 
κ.Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι 
είναι "μία πολύ σημαντική διάταξη για την προστα-
σία της δημοκρατίας από εγκληματικές οργανώσεις 
και πρόσωπα. Μία διάταξη αντίστοιχη με αυτή που 
ισχύει ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και απο-
βλέπει στη θωράκιση της ομαλότητας και των συ-
νταγματικών ελευθεριών".Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπ. Συμβούλιο – Κ. Μητσοτάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται ότι διεκδικεί 
πλειοψηφία αλλά εγκαταλείπει τη Βουλή

Κυρ. Μητσοτάκης: Προστασία της 
δημοκρατίας από εγκληματικές 
οργανώσεις και πρόσωπα

«Με χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι υπογράφουμε 
Κοινή Δήλωση Στρατηγικής Συνεργασίας. Με τη δή-
λωση αυτή, οι χώρες μας αναβαθμίζουν σημαντικά 
τις στρατηγικές σχέσεις τους και εγκαινιάζουμε ένα 
πεδίο στενής συνεργασίας σε ένα φάσμα διαφόρων 
τομέων πολιτικής: πολιτική, οικονομία, κλίμα, ψη-
φιακή εκπαίδευση, πολιτισμός, τουρισμός. Και αυτό 
το κείμενο που θα υπογράψουμε θα είναι η "πυξίδα" 
μας, ένας οδηγός για την πλήρη ανάπτυξη της διμε-
ρούς συνεργασίας μας, τα επόμενα χρόνια», δήλωσε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με 
τον Ιάπωνα ομόλογό του Fumio Kishida, στην πρωθυ-
πουργική κατοικία στο Τόκιο.
Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν Κοινή Δήλωση Στρατηγικής 
Συνεργασίας Ελλάδας - Ιαπωνίας, η οποία αναβαθμίζει 
τις διμερείς σχέσεις σε στρατηγικού χαρακτήρα και 
ενισχύει τη συνεργασία των δύο χωρών σε τομείς αμοι-
βαίου ενδιαφέροντος. Μετά την κατ' ιδίαν συνάντησή 
τους πραγματοποιήθηκε συνάντηση παρουσία των 
δυο αντιπροσωπειών και παρατέθηκε επίσημο δείπνο.
«Μπορούμε να δώσουμε νέα ώθηση στις σχέσεις μας, 
σε επίπεδο κορυφής, ύστερα από σχεδόν δύο δεκαε-
τίες. Η Ελλάδα και η Ιαπωνία αντιπροσωπεύουν δύο 
αρχαίους πολιτισμούς με πολύτιμη παγκόσμια πολι-
τιστική συνεισφορά. Είναι ταυτόχρονα δύο σύγχρονα 
κράτη, δύο ισχυρές δημοκρατίες, που αντιμετωπίζουν 
παρόμοιες προκλήσεις και που συμφωνούν σε ιδιαίτε-
ρα σημαντικά παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα», 
ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως στη συζήτησή τους 
εντόπισαν μεγάλες ευκαιρίες στον τομέα της οικονο-
μικής συνεργασίας, «δεδομένου ότι η Ιαπωνία είναι η 
τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και η Ελλάδα 

αναδεικνύεται σε αξιόπιστο και πολύ σταθερό επενδυ-
τικό προορισμό και εμπορικό εταίρο».
Παράλληλα δήλωσε πως ενημέρωσε τον Ιάπωνα ομό-
λογό του για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας η 
οποία αναπτύχθηκε σχεδόν 5,6% το 2022, σε ρυθμό 
σχεδόν διπλάσιο του μέσου όρου που προβλέπεται 
για την ευρωζώνη, και αποτελεί έναν πολύ ελκυστικό 
προορισμό για άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ανατο-
λική Μεσόγειο.
«Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία ανασκόπηση της 
άριστης συνεργασίας μας σε θέματα ναυτιλίας, ως δύο 
από τα κορυφαία ναυτιλιακά έθνη στον κόσμο. Και κα-
θώς το επόμενο έτος οι δύο χώρες μας θα γιορτάσουν 
τα 125 χρόνια διπλωματικών σχέσεων σκοπεύουμε 
να γιορτάσουμε Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού, με 
σειρά εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν σε διάφο-
ρες πόλεις της Ελλάδας και της Ιαπωνίας», πρόσθεσε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος είπε ότι αντάλλα-
ξαν απόψεις και σε ό,τι αφορά την επιθετικότητα της 
Ρωσίας και τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει η 
διεθνής κοινότητα.
«Πιστεύω πως οι συζητήσεις μας είναι πολύ πιο επί-
καιρες δεδομένης της υιοθέτησης της νέας στρατη-
γικής εθνικής ασφάλειας της Ιαπωνίας -την οποία 
χαιρετίζουμε- και φυσικά ενόψει της προεδρίας της 
Ιαπωνίας στην ομάδα G-7 φέτος. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, 
ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζουμε 
την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ιαπωνίας και 
του ΝΑΤΟ και της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια αμοιβαία επωφε-
λή σχέση, κ. Πρωθυπουργέ.
Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε εξ 
αρχής υποστηρίξει πλήρως την ανεξαρτησία, την κυ-

ριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. 
Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να σταθούμε στο 
πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί. Έχουμε έναν 
επιπρόσθετο λόγο ευαισθησίας εμείς όσον αφορά το 
ζήτημα της Ουκρανίας, κ. Πρωθυπουργέ: μέλη της ελ-
ληνικής κοινότητας στη Μαριούπολη ήταν μεταξύ των 
πρώτων άμαχων θυμάτων, τις πρώτες κιόλας ημέρες 
του πολέμου», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Και υπογράμμισε: «Ασφαλώς η Ελλάδα, όπως και η 
Ιαπωνία, αμφότερες οι χώρες είμαστε ένθερμοι υπο-
στηρικτές βασικών αρχών, όπως η αρχή της μη χρήσης 
βίας και το απαραβίαστο των συνόρων. Οι διεθνείς 
διαφορές πρέπει να επιλύονται με βάση το Διεθνές 
Δίκαιο και δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε 
μονομερή αλλαγή του status quo με τη χρήση βίας.
Πιστεύουμε ακράδαντα σε μια διεθνή τάξη βασι-
σμένη σε κανόνες, όπου το Διεθνές Δίκαιο γίνεται 
σεβαστό και οι αναθεωρητικές ατζέντες δεν είναι 
αποδεκτές. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε 
περαιτέρω τις περιφερειακές προκλήσεις, κατά τη 
διάρκεια του δείπνου».

Επιπρόσθετα είπε ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζει 
η Ιαπωνία όσον αφορά τις πυραυλικές προκλήσεις 
της Βόρειας Κορέας είναι εντελώς απαράδεκτη. «Συμ-
φωνήσαμε ότι παραμένουμε σταθεροί στην καταδίκη 
αυτών των ενεργειών. Θα έχω επίσης την ευκαιρία 
να ενημερώσω τον Πρωθυπουργό για την κατάσταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο και την ατυχή εμπρηστική 
ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες της γειτονικής 
μας Τουρκίας, οι οποίες υπονομεύουν την περιφερεια-
κή σταθερότητα και ασφάλεια. Θα κρατάμε πάντα, κ. 
Πρωθυπουργέ, το παράθυρο του διαλόγου ανοιχτό. 
Όμως, ως κυρίαρχο έθνος, δεν μπορούμε να δεχτούμε 
καμία απειλή κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχι-
κών μας δικαιωμάτων», τόνισε.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η επίσκεψή του στην 
Ιαπωνία δίνει νέα δυναμική στις διμερείς σχέσεις.
«Έχουμε συνάψει και υπογράψει σημαντικές συμφωνί-
ες. Την πιο σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μας 
δεσμών, φυσικά, θα αποτελέσει η συμφωνία για την 
αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Πιστεύω ότι είναι 
ρεαλιστικό να αναμένουμε ότι η συμφωνία αυτή θα 
υπογραφεί πριν από το τέλος του έτους. Και πιστεύω 
ότι σήμερα θέσαμε τα θεμέλια για μια αμοιβαία προ-
σοδοφόρα συνεργασία μεταξύ ομοϊδεατών στρατηγι-
κών εταίρων. Είμαι βέβαιος ότι Ελλάδα και Ιαπωνία θα 
συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να εκπληρώσου-
με τις επιθυμίες των λαών μας για διαρκή ειρήνη και 
ευημερία. Αύριο θα έχουμε άλλη μία σειρά συναντή-
σεων με σημαντικούς επιχειρηματίες και εμπορικούς 
αντιπροσώπους. Θα έχω τη χαρά να απευθυνθώ σε 
φοιτητές του Πανεπιστημίου του Τόκιο. Και θα ήθελα 
και πάλι να σάς ευχαριστήσω, κ. Πρωθυπουργέ, για 
αυτή την πολύ θερμή υποδοχή. Θα ήθελα να σάς προ-
σκαλέσω να επισκεφθείτε την Ελλάδα και να δείτε από 
«πρώτο χέρι» τη μεταμόρφωση της χώρας μας από 
ουραγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρωταγωνιστή, 
και να συνεχίσουμε να προωθούμε αυτή τη σημαντική 
στρατηγική εταιρική σχέση. Και πάλι, εκ μέρους της 
αντιπροσωπείας μας, σάς ευχαριστώ πολύ γι' αυτή τη 
θερμή υποδοχή», πρόσθεσε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Αν κοιτάξετε πού βρισκόταν η Ελλάδα πριν από πέ-
ντε ή δέκα χρόνια, θα ήταν δύσκολο να φανταστείτε 
ότι σήμερα η Ελλάδα θα ήταν μία από τις πρώτες χώ-
ρες σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, μία από τις 
χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τόσο της 
πράσινης όσο και της ψηφιακής μετάβασης. Ωστό-
σο, αυτό συνέβη. Και συνέβη επειδή είναι σταθερή 
η δέσμευσή μας να αλλάξουμε τον «ιστό» της ελλη-
νικής οικονομίας, να την κάνουμε πιο εξωστρεφή, 
πιο ανοιχτή στον κόσμο, να αυξήσουμε τις εξαγωγές 

μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και να καταστήσου-
με τη χώρα ελκυστικό προορισμό για άμεσες ξένες 
επενδύσεις» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης μιλώντας στην Ελληνο-Ιαπωνική επιχειρη-
ματική ημερίδα που διοργανώθηκε στα γραφεία του 
ιαπωνικού οργανισμού εξωτερικού εμπορίου JETRO 
στο Τόκιο, με τη συμμετοχή του Enterprise Greece.
«Και πιστεύω ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί πειστι-
κοί λόγοι για τους οποίους μια ιαπωνική εταιρεία 
θα σκεφτόταν να επενδύσει στην Ελλάδα. Δεν είναι 

μόνο η μοναδική γεωγραφική μας θέση στο «σταυ-
ροδρόμι» τριών ηπείρων. Δεν είναι μόνο το γεγονός 
ότι προσφέρουμε πρόσβαση στη μεγαλύτερη ενιαία 
αγορά του κόσμου. Σχετίζεται επίσης με το γεγονός 
ότι η κυβέρνησή μας είναι βαθιά προσηλωμένη στο 
να κάνει τη ζωή και την επιχειρηματική δραστηριό-
τητα κάθε ξένου επενδυτή στην Ελλάδα όσο το δυνα-
τόν πιο εύκολη και απρόσκοπτη» πρόσθεσε.
Επίσης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα 
προσφέρει πολύ ενδιαφέρουσες επενδυτικές ευ-

καιρίες παντού, σε πληθώρα τομέων, όχι μόνο στον 
τουρισμό αλλά και σε τομείς όπως οι υποδομές, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υπηρεσίες και σε 
πεδία που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφι-
ακή μετάβαση.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης υπεγράφη μνημόνιο 
κατανόησης μεταξύ του Enterprise Greece και του 
JETRO.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δήλωση Στρατηγικής Συνεργασίας υπέγραψαν Ελλάδα 
και Ιαπωνία - Κυρ. Μητσοτάκης: Αναβαθμίζονται 
σημαντικά οι στρατηγικές μας σχέσεις 

Η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για άμεσες ξένες επενδύσεις
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Εξαιρετικά ικανοποιημένος μετά τη σημερινή, 
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2031, επίσκεψή του στο 
Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Δένδιας μετά το πέρας των επαφών του κατά σει-
ρά με τον Ισραηλινό ομόλογό του Έλι Κοέν, τον 
πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον 

πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζοκ.
Αναφερόμενος στις συναντήσεις, ο Νίκος Δέν-
διας είπε πως υπήρξε μια ευρύτατη ανταλλαγή 
απόψεων. «Κρατάω όμως το πιο σημαντικό, τη 
σαφή δήλωση της ισραηλινής πλευράς υπέρ της 
κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των 

κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας» υπο-
γράμμισε. Εστιάζοντας έτι περαιτέρω στη σημα-
σία της δήλωσης, είπε πως έγινε με σαφήνεια και 
στην κάμερα. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΕΡΤ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Δένδιας: Σαφής δήλωση του Ισραήλ υπέρ της κυριαρχίας, της 
εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας 

Το μήνυμα πως το Ισραήλ υποστηρίζει τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραι-
ότητα της Ελλάδας έστειλε ο υπουργός Εξωτε-
ρικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, σε δηλώσεις του 
μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα υπουρ-
γό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, που πραγματο-
ποιήθηκε στα Ιεροσόλυμα. Επίσης, σημείωσε 
πως οι διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω 
του διαλόγου και της διπλωματίας και εξέ-
φρασε την ευγνωμοσύνη του για τη φιλία της 
Ελλάδας προς το Ισραήλ, δηλώνοντας βέβαι-

ος πως η σημερινή επίσκεψη του κ. Δένδια θα 
αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο.
Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, τόνισε 
πως η Ελλάδα και το Ισραήλ εκπληρώνουν έναν 
σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα και την ασφά-
λεια της Ανατολικής Μεσογείου και ανέδειξε τη 
στενή συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών και η 
αλληλεγγύη σε περιόδους ειρήνης και κρίσης.
Ξεκινώντας τις δηλώσεις του, ο κ. Κοέν προσφω-
νόντας τον κ. Δένδια «φίλε μου», υπογράμμισε 
πως είναι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών ευ-

ρωπαϊκής χώρας που φιλοξενεί στο υπουργείο 
Εξωτερικών του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι σύμπτω-
ση, αντανακλά τις στρατηγικές σχέσεις του Ισ-
ραήλ με την Ελλάδα, όπως πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ και η Ελλάδα 
δεν είναι μόνο στενοί γείτονες, αλλά μοιράζο-
νται βαθιά συμφέροντα και αξίες και μία βαθιά 
στρατηγική οικονομική συνεργασία.
Επίσης, ευχαρίστησε τον Έλληνα υπουργό Εξω-
τερικών για την ισχυρή καταδίκη των φρικτών 
τρομοκρατικών επιθέσεων που συνέβησαν την 

προηγούμενη εβδομάδα.
Αναφερόμενος στην ατζέντα των συνομιλιών, 
είπε πως συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και 
την περιφερειακή συνεργασία που ενισχύει πε-
ραιτέρω και ισχυροποεί τους δεσμούς των δύο 
χωρών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της 
ενέργειας, της ασφάλειας, της καινοτομαίας και 
των νεοφυών επιχειρήσεων.
Ακόμη, επεσήμανε πως αυξήθηκαν το διμερές 
εμπόριο και οι επενδύσεις.
Τέλος, συζήτησαν τις διεθνείς εξελίξεις και τις 
νέες ευκαιρίες που αναδύονται μετά τη συμφω-
νία του Αβραάμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισραήλ: Στηρίζουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα
και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας

Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας 
«αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική εξωτε-
ρική πολιτική και για εμένα προσωπικά», ανέφερε ο 
υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε ομιλία του 
στην «Εκδήλωση Ελληνο-Ινδικής Φιλίας», που διορ-
γάνωσε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 
και Δημόσιας Διπλωματίας, χθες το βράδυ, Δευτέρα 
30 Ιανουαρίου.
Όπως σημείωσε, αυτή η εκδήλωση αποτελεί άλλη μία 

απτή απόδειξη του στρατηγικού επιπέδου των σχέσε-
ων της Ελλάδας με την Ινδία.
Τόνισε, δε, πως τα τελευταία δύο χρόνια οι συχνές 
διμερείς επισκέψεις και συναντήσεις, όπως η επί-
σκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Ινδίας, δρ. 
Subrahmanyam Jaishankar, στην Αθήνα τον Ιούνιο του 
2021, η επίσκεψή του ίδιου στο Νέο Δελχί τον Μάρτιο 
του 2022, η 8η Σύνοδος της Μικτής Οικονομικής Επι-
τροπής Ελλάδας-Ινδίας και η υπογραφή Πρωτοκόλ-

λου τον Απρίλιο του 2022, αποτελούν συγκεκριμένα 
βήματα που προωθούν περαιτέρω τους ισχυρούς 
δεσμούς μας.
Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε και «την καινο-
τόμο πρωτοβουλία των γυναικών των δύο λαών, που 
δραστηριοποιούνται τόσο στον επιχειρηματικό όσο 
και, πολύ σημαντικό, στον πολιτιστικό τομέα. Μία 
πρωτοβουλία που ίδρυσε το ελληνικό ομότιμο του 
WICCI, το οποίο θα χρησιμεύσει ως γέφυρα συνεχούς 

αλληλεπίδρασης και εφευρετικότητας». Ο ίδιος υπο-
γράμμισε πως η χθεσινή ημέρα σηματοδοτούσε την 
επέτειο μνήμης της δολοφονίας του Μαχάτμα Γκάντι 
και αναφέρθηκε στο άγαλμά του, το οποίο εγκαινία-
σε μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, όταν 
επισκέφθηκε την Αθήνα το 2021. «Νομίζω ότι κάθε άν-
θρωπος αποτίει φόρο τιμής σε αυτήν την εξέχουσα ιν-
δική πολιτική προσωπικότητα. Είναι μία κληρονομιά 
για όλους μας», κατέληξε ο κ. Δένδιας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Δένδιας: Προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική
η ενίσχυση των διμερών σχέσεων με την Ινδία

Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν σφυρηλα-
τήσει μια ανθεκτική εταιρική σχέση σε 
στρατηγικό επίπεδο, που βασίζεται στα 
κοινά συμφέροντα και τις συγκλίνουσες 
οπτικές σε πολλές προκλήσεις, καθώς και 
στον κοινό σεβασμό σε μια διεθνή τάξη 
που στηρίζεται στους διεθνείς κανόνες 
και σ' ένα κοινό όραμα για τη γειτονιά 
τους, τόνισε ο Νίκος Δένδιας σε κοινές 
δηλώσεις με τον Ισραηλινό ομόλογό του, 
Έλι Κοέν, μετά τη συνάντησή τους στα Ιε-
ροσόλυμα.
Επίσης, τον ευχαρίστησε για την ξεκά-
θαρη δήλωση που έκανε νωρίτερα στις 
δηλώσεις του για τον σεβασμό της κυρι-
αρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Ελλάδας και υπογράμμισε πως οι στενοί δεσμοί 
φιλίας και ο αμοιβαίος σεβασμός δημιουργεί 
ένα θετικό περιβάλλον για τις διμερείς σχέσεις.
Επισημαίνεται πως είναι η πρώτη φορά που 
υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, στο πλαίσιο 
κοινών δηλώσεων, κάνει ρητή δήλωση για τη 
στήριξη της κυριαρχίας και των κυριαχικών δι-
καιωμάτων της Ελλάδας.
Επιπλέον, διαμήνυσε πως ο αναθεωρητισμός 
και οι παραβιάσεις των αρχών του Διεθνούς 
Δικαίου είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει απο-
δεκτό, προσθέτοντας πως η διεθνής κοινότητα 
στέλνει και πρέπει να στείλει το πιο ισχυρό μή-
νυμα καταδίκης τους.
Κατά τη συνάντηση, ο Νίκος Δένδιας ενημέρω-
σε τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ για τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από 
την Τουρκία, «η οποία συστηματικά παραβιάζει 
το έδαφός μας, τον εναέριο χώρο, χρησιμοποιεί 
υβριδικές τακτικές, κλιμακώνει τις εντάσεις, συ-
μπεριλαμβανομένων ανοικτών απειλών εισβο-

λής ή (εκτόξευση) βαλλιστικού πυραύλου στην 
Αθήνα». Τέτοιες συμπεριφορές είναι απειλή για 
τη διεθνή τάξη που βασίζεται στους κανόνες, 
υπογράμμισε και επισήμανε την ανάγκη σεβα-
σμού του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της 
Θάλασσας.
Αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχαν, είπε 
πως συζήτησαν τρόπους ενδυνάμωσης της συ-
νεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέ-
ροντος. Ενδεικτικά, ανέφερε την ενέργεια, την 
άμυνα, τις επενδύσεις, την καιτονομία, τον του-
ρισμό, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη διαχείριση 
κρίσεων, το περιβάλλον, τις νεοφυείς επιχειρή-
σεις. Αποτυπώνοντας τα περιθώρια ανάπτυξης 
των διμερών σχέσεων, είπε ότι ο ουρανός είναι 
το όριο.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δένδιας στην 
ενέργεια ως πεδίο συνεργασίας, λέγοντας πως 
συζήτησαν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ασί-
ας-Ευρώπης με καλώδιο που θα συνδέει το Ισρα-
ήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και στον 
EastMed, με τον Νίκο Δένδια να αδράζει την ευ-
καιρία να ενημερώνει τον Έλι Κοέν ότι η Ελλάδα 

γίνεται ένας αξιόπιστος ενεργειακός 
κόμβος. Έμφαση δόθηκε, επίσης, στη 
συνεργασία στον τομέα των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας.
Περαιτέρω, οι δύο υπουργοί συζήτη-
σαν για τις επενδύσεις, διαμηνύοντας 
πως η Ελλάδα θέλει να προσελκύσει 
περισσότερες.
Έμφαση έδωσε ο κ. Δένδιας στον ρόλο 
της Ελλάδας ως κράτους - μέλους της 
ΕΕ για την ενίσχυση των σχέσεων μετα-
ξύ Ισραήλ και ΕΕ.
Ένας άλλος κρίκος της «σημαντικής 
συνεργασίας» μεταξύ της Ελλάδας και 
του Ισραήλ είναι, για τον Ν. Δένδια, το 

«εξαιρετικό παράδειγμα» συνεργασίας της Δια-
σποράς των δύο χωρών, και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, 
τονίζοντας την αποφασιστικότητα της Ελλάδας 
να συνεργαστεί με το Ισραήλ για την περαιτέρω 
ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και 
της συνεργασίας προς όφελος των δύο λαών.
Επιπλέον, εξέφρασε τις ελληνικές ανησυχίες 
όσον αφορά τις εξελίξεις στα χριστιανικά μέρη 
της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ και υπογράμ-
μισε τη σημασία για την Ελλάδα της προστασίας 
των δικαιωμάτων του Ελληνορθόδου Πατριαρ-
χείου.
Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε το Ισ-
ραήλ για την υποστήριξη της ελληνικής υποψη-
φιότητας για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
την περίοδο 2025-2026.
Σε ό,τι αφορά την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, 
Κύπρου, Ισραήλ με την προσθήκη των ΗΠΑ, ο 
υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως έχουν την 
ευκαιρία να συζητούν για περιφερειακά θέματα 
και να οραματίζονται τι μπορεί να επιτευχθεί πε-
ραιτέρω. Μάλιστα, χαρακτήρισε εξαιρετική ιδέα 

την τριμερή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Εν συνεχεία, συνεχάρη το Ισραήλ για τη συμφω-
νία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών με τον 
Λίβανο, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά νέα για 
την περιοχή. Εξίσου, χαιρέτισε τις Συμφωνίες 
του Αβραάμ.
Σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό, είπε πως μια 
δίκαιη λύση είναι προς το συμφέρον των δύο 
πλευρών.
Δεν παρέλειψε ο Νίκος Δένδιας να εκφράσει τα 
ειλικρινή συλλυπητήριά του για τα θύματα της 
πρόσφατης «φρικτής τρομοκρατικής επίθεσης» 
στο Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα καταδίκασε κάθε 
ενέργεια αντισημιτισμού.
Τέλος, ο Νίκος Δένδιας προσκάλεσε τον Έλι Κοέν 
να επισκεφτεί την Ελλάδα και ιδίως την Κέρκυ-
ρα, την ιδιαίτερη πατρίδα του.
Επισημαίνεται πως ο κ. Δένδιας είναι ο πρώτος 
υπουργός Εξωτερικών της ΕΕ και ο δεύτερος διε-
θνώς, μετά τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών 
Άντονι Μπλίνκεν, που πραγματοποιεί επίσκεψη 
στο Ισραήλ από την ορκωμοσία της νέας ισραη-
λινής κυβέρνησης.

Συνάντηση με Νετανιάχου
Περίπου μία ώρα διήρκησε η συνάντηση του 
υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, με τον 
πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετα-
νιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεφύ-
λαξε εγκάρδια υποδοχή στον Έλληνα υπουργό 
Εξωτερικών. Ενδεικτικό του καλού κλίματος της 
συνάντησης είναι ότι διήρκησε το διπλάσιο χρό-
νο από τον προγραμματισμένο, ενώ στη συνά-
ντηση συμμετείχε και ο υπουργός Στρατηγικών 
Υποθέσεων του Ισραήλ, ο οποίος ανταποκρίθη-
κε θετικά στην πρόσκληση του κ. Δένδια να επι-
σκεφθεί την Ελλάδα.
Ο υπουργός Εξωτερικών έγινε επίσης δεκτός 
από τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζοκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ασίας-Ευρώπης μέσω Ελλάδας 
και ο EastMed στις συζητήσεις Δένδια στο Ισραήλ
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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης γράφτηκε το 
πρώτο μέρος από την τελευταία πράξη 
του δράματος της συντριβής του μοι-
ραίου F-4 Phantom στην Ανδραβίδα 
στις 30 Ιανουαρίου, με την κηδεία του 
υποσμηναγού Μάριου – Μιχαήλ Του-
ρούτσικα στην Τρίπολη. Οι γονείς του 
απηύθυναν σπαρακτικό αντίο. που 
θα μείνει στις μνήμες όλων, ενώ αύ-

ριο Παρασκευή θα γίνει η κηδεία του 
31χρονου σμηναγού Στάθη Τσιτλακίδη 
στο Νευροκόπι. 
Το παρών έδωσαν η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, τον οποίο συνοδεύει ο 
υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέ-

ξης Τσίπρας.
Το σκεπασμένο με την ελληνική ση-
μαία φέρετρο μεταφέρθηκε στο κοι-
μητήριο Αγίου Ιωάννη Πικερνίου όπου 
έγινε η ταφή.
«Ήσουν ο γιος που θα ήθελε κάθε μάνα. 
Πέθανες υπέρ πατρίδος, Αθάνατος», 
είπε με λυγμους μητέρα συντετριμμέ-
νη για την απώλεια του γιού της.
“Δεν ξέρως πώς ενας κυνικός σαν εμέ-
να γέννησε ένα τέτοιο άνθρωπο. Ο 
Μάριος είχε καταφέρει να εκμηδενίσει 
το εγώ ,από το λεξιλόγιο του, υπήρχε 
μόνο το εσείς. Ελπίζω η πατρίδα να τον 
μνημονεύει” είπε ο πατέρας του κλαί-
γοντας.
κ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας 
εκφωνήθηκε ο επικήδειος λόγος του 
υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Του-
ρούτσικα από συμμαθητή της τάξης 
του. “Η μοίρα δεν σε αφήνει να ολοκλη-
ρώσεις το θαυμαστό έργο σου. Έκοψε 
εντελώς πρόωρα το νήμα της ζωής και 
σε άρπαξε από κοντά μας, αφήνοντας 
ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά σου 
και στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας” φίλος και συμμαθητής του.
Το φέρετρο με τη σορό του υποσμηνα-
γού, που έφεραν στα χέρια φίλοι του 
απο τη σχολή, πέρασε μπροστά από 
τα παραταγμένα αγήματα, και υπό τον 
ήχο παρατεταμένων χειροκροτημά-
των και πένθιμων ύμνων οδηγήθηκε 
στην εκκλησία.
Τραγικές φιγούρες η οικογένεια του 
του Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα, οι 
γονείς του και τα αδέρφια του, μαζί με 
συγγενείς και πλήθος φίλων. Ράγισαν 
καρδιές όταν οι γονείς πλησίασαν και 
άγγιξαν για λίγες στιγμές το φέρετρο.
Το φέρετρο έφεραν στους ώμους του 
φιλοι του οι οποιοι δεν μπορούσαν να 
κρατησουν τα δάκρυά τους.

Στην εξόδιο ακολουθία που τελέστη-
κε στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, χο-
ροστατούντος του αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυ-
μου και, μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Εθνι-
κής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος 

Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρ-
χος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο 
αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Άγγελος 
Χουδελούδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντι-

ναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, 
πλήθος βουλευτών και εκπροσώπων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και 
απόστρατοι και εν ενέργεια αξιωματι-
κοί των Ενόπλων Δυνάμεων.
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίιου έγινε η 
κηδεία του 31χρονου σμηναγού Στάθη 
Τσιτλακίδη στο Νευροκόπι.
Με τιμές Αντιπτεράρχου οι κηδείες
Να σημειωθεί ότι οι πιλότοι του μοι-
ραίου F-4 Phantom, θα τιμηθούν με 
τον βαθμό του αντιστράτηγου, με από-
φαση της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνά-
μεων.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες 
για τα αίτια της συντριβής του F-4E 
Phantom.
Στις έρευνες για τα αίτια του δυστυχή-
ματος, τα σενάρια είναι:
• μηχανική βλάβη
• ανθρώπινο λάθος
• τυχαίο γεγονός 
Στο «μικροσκόπιο» των πραγματογνω-

μόνων, βρίσκονται:
• «κασέτα»: εικόνα & ήχος 
• καταθέσεις πιλότων 
Πηγή: ertnews.gr

Ύστατο χαίρε στον υποσμηναγό Τουρούτσικα, παρουσία 
ΠτΔ και πολιτικής ηγεσίας: «Αθάνατος»
Ράγισαν καρδιές οι γονείς του Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα:
«Ήσουν ο γιος που θα ήθελε κάθε μάνα»
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Στη γη της γενέτειράς του, στο ορει-
νό χωριό Γρανίτη, στο Νευροκόπι της 
Δράμας, αναπαύεται από το μεσημέρι 

ο κυβερνήτης του μοιραίου Phantom 
F4 Ευστάθιος Τσιτλακίδης, που έχασε 
τη ζωή του μαζί με τον υποσμηναγό 
Μάριο-Μιχαήλ Τουρούτσικα σκοτώ-
θηκαν την περασμένη Δευτέρα, κατά 
τη συντριβή του αεροσκάφους τους, 
ανοιχτά της Ανδραβίδας.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερί-
να Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπου-
λος, σύσσωμη η στρατιωτική ηγεσία 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σω-
μάτων Ασφαλείας παρέστησαν στην 
εξόδιο ακολουθία και συνόδευσαν τον 
άτυχο σμηναγό στην τελευταία του κα-
τοικία, μαζί με τους οικείους του, τους 
συναδέλφους του και πλήθος κόσμου, 
που ανέβηκαν στο ορεινό χωριό για να 
αποτίσουν φόρο τιμής στον ήρωά τους.
Βουβός ο πόνος των γονιών του Ευστά-
θιου Τσιτλακίδη, ενώ ο αδελφός του 

στον επικήδειο που εκφώνησε στον 
ιερό ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, με 
τρεμάμενη φωνή, είπε: «Ποτέ δεν υπήρ-

ξες ένας απλός άνθρωπος. Ήσουν ένας 
ήρωας. Τιμούμε την προσπάθεια κά-
ποιου που κατάφερε το αδύνατο με κάθε 
κόστος. Μας έδειξες τον δρόμο εδώ, στο 
ακριτικό Νευροκόπι, απέδειξες ποια εί-

ναι τα ιδανικά και οι αξίες της πατρίδας 
μας. Έδειξες έμπρακτα τις έννοιες της 
φιλίας, της συντροφικότητας και της οι-
κογένειας». Επικήδειο εκφώνησε κι ένας 
συνάδελφός του από τη Σχολή Ικάρων, 
ο οποίος -μεταξύ άλλων- τόνισε: «Είχες 
ακόμη πολλά να προσφέρεις στην Πο-
λεμική Αεροπορία. Είσαι ο ήρωας μας. 
Δυστυχώς, έφυγες πολύ νωρίς». Λόγια 
παρηγοριάς προς την οικογένεια απηύ-
θυνε και ο μητροπολίτης Δράμας Δωρό-
θεος, ο οποίος χοροστάτησε στην εξό-
διο ακολουθία μαζί με τον μητροπολίτη 
Ζιχνών και Νευροκοπίου Ιερόθεο.
Ο άτυχος σμηναγός κηδεύτηκε με τιμές 
αντιπτεράρχου, που απέδωσε άγημα 
της Πολεμικής Αεροπορίας. Κατά τη με-
ταφορά της σορού του σμηναγού στην 
εκκλησία, συγκινητική ήταν η παρουσία 
του φίλου και συναδέλφου του, ο οποί-
ος προπορευόταν της πομπής, κρατού-
σε το ξίφος και το πηλήκιό του και ήταν 
ο άνθρωπος που θα τον πάντρευε τον 
ερχόμενο Οκτώβριο, με τη σύντροφό 
του, η οποία προσήλθε συντετριμμένη 
στην τελετή.
Όλοι είχαν έναν καλό λόγο να πουν για 
τον άτυχο σμηναγό, ο οποίος γεννήθη-
κε και μεγάλωσε στο μικρό ορεινό χω-
ριό Γρανίτης, σε υψόμετρο 800 μέτρων, 

με μόλις 400 μόνιμους κατοίκους. Οι 
άνθρωποι αυτοί τον συνόδευσαν στην 
τελευταία του κατοικία, όπου οι οικεί-

οι του μοίραζαν λευκές μπομπονιέρες, 
προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του 
και να ευχαριστήσουν όλους όσοι τους 
συμπαραστάθηκαν, με κάθε τρόπο, στο 
βαρύ πένθος τους.
Στην κηδεία παρέστησαν, επίσης, αντι-
προσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική 
Συμμαχία, αποτελούμενη από τον τομε-
άρχη Άμυνας Θοδωρή Δρίτσα, τον πρώ-
ην αρχηγό ΓΕΕΘΑ Χρήστο Χριστοδούλου 
και τον τομεάρχη Δικαιοσύνης Θεόφιλο 
Ξανθόπουλο, ο επικεφαλής της ΚΟ του 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης, ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριά-
κος Βελόπουλος, ο περιφερειάρχης Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης Χρήστος 
Μέτιος, βουλευτές της Δράμας, εκπρό-
σωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά.
Από το πρωί, οι καμπάνες χτυπούσαν 
πένθιμα σε όλη την περιοχή και οι ση-
μαίες κυματίζουν μεσίστιες.
Πηγή: ertnews.gr

Βαθιά συγκίνηση και βουβός πόνος στην κηδεία του κυβερνήτη του μοιραίου 
Phantom Ευ. Τσιτλακίδη
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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι 
Μπλίνκεν αναβάλλει την επίσκεψή του στην 
Κίνα, μετά τον εντοπισμό κινεζικού κατασκο-
πευτικού μπαλονιού στον εναέριο χώρο των 
ΗΠΑ, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπλίνκεν δεν ήθελε το περιστατικό αυτό 
να κυριαρχήσει στις συναντήσεις του με 

Κινέζους αξιωματούχους, ανέφερε το ABC 
News, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιω-
ματούχο, που δεν κατονομάζεται.

Το Bloomberg ανέφερε επίσης ότι το ταξίδι 
θα αναβληθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μπλίνκεν αναβάλλει την επίσκεψή 
του στην Κίνα

«Η Ουκρανία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ουκρανία», δή-
λωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου Σαρλ Μισέλ στο Κίεβο μετά τη σύνοδο 
κορυφής για τη διαδικασία ένταξης της Ου-
κρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Το μέλλον 
της Ουκρανίας είναι με την ΕΕ», επέμεινε ο 
Μισέλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η 
οποία νωρίτερα προανήγγειλε νέο πακέτο 
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως δεν 
υπάρχουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα για 
την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και πως υπάρχουν ορισμένοι στόχοι 
τους οποίους πρέπει να εκπληρώσει το Κίεβο 
στο πλαίσιο της προσπάθειας ένταξής του.
Είπε ακόμη σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο 
πως το επόμενο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ 
εναντίον της Ρωσίας θα θέτει στο στόχα-
στρο εξαρτήματα ρωσικών μη επανδρωμέ-
νων αεροσκαφών (drones) που χρησιμοποι-

ούνται στην Ουκρανία.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η 
ΕΕ θέλει να βρει έναν τρόπο να χρησιμοποι-
ήσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που 
έχουν δεσμευθεί προκειμένου να χρηματο-
δοτήσει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, 
ένα μέτρο που ζητεί το Κίεβο αλλά είνα πε-
ρίπλοκο νομικά για να εφαρμοστεί.
“Η ΕΕ θα εντείνει) τις προσπάθειές της ώστε 
να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιου-
σιακά στοιχεία της Ρωσίας προκειμένου να 
στηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας 
και για σκοπούς επανορθώσεων, σύμφωνα 
με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο”, ανα-
φέρεται στο κείμενο.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι δήλωσε ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει να στοχεύουν στο να δι-
ασφαλίσουν ότι η Μόσχα δεν θα μπορεί να 
ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνα-
τότητες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επί-
σης η Ουκρανία θα παλέψει για να κρατήσει 
την ανατολική πόλη «οχυρό» Μπαχμούτ για 
όσο περισσότερο χρόνο μπορεί και κάλεσε 
τη Δύση να την προμηθεύσει με όπλα μεγά-

λου βεληνεκούς για να βοηθήσει το Κίεβο 
να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις από την 
περιοχή του Ντονμπάς.

Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού
Σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού 
ήχησαν ξανά στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές 
της Ουκρανίας. Προς το παρόν δεν υπάρχουν 
αναφορές για ρωσικές αεροπορικές επιδρο-
μές στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο πρώτος αεροπορικός συναγερμός στο Κίε-
βο ήχησε σήμερα το πρωί. Ο δεύτερος, ώρες 
αργότερα, μετά τη συνέντευξη Τύπου στην 
πρωτεύουσα που παραχώρησαν ο Ουκρα-
νός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κίεβο: Το επόμενο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας ανακοίνωσαν Μισέλ – 
Ντερ Λάιεν – «Η Ουκρανία είναι η ΕΕ»

Στην επίσημη θέση που έχει εκφράσει η αμε-
ρικανική κυβέρνηση και τη στάση που τηρεί 
το Κογκρέσο για το θέμα των τουρκικών F-16, 
αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ, Νεντ Πράις, κατά τη διάρκεια της 
καθιερωμένης ενημέρωσης των διπλωματι-
κών συντακτών. Απαντώντας σε ερώτηση του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ για το εάν η ενταξιακή πορεία της 
Σουηδίας και της Φιλανδίας έχει εξελιχθεί σε 
μια προϋπόθεση για τα F-16, ο κ. Πράις διευ-
κρίνισε πως η αμερικανική κυβέρνηση συνε-
χίζει να στηρίζει πολιτικά το αίτημα της Τουρ-
κίας, αναγνωρίζοντας, όμως, την ίδια στιγμή 
ότι το Κογκρέσο καλείται να παίξει ρόλο σε 
αυτή τη διαδικασία.
Όπως τόνισε, «στο πολιτικό μας σύστημα, 
αυτές είναι αποφάσεις που δεν επαφίονται 
μόνο στην εκτελεστική εξουσία. Αυτές είναι 
οι μορφές αποφάσεων για τις οποίες έχουν 
λόγο και οι νομοθέτες μας, οι συνάδελφοί 
μας στο Κογκρέσο». Σημείωσε ακόμα τα εξής 
αναφορικά με τη στάση των Αμερικανών 
νομοθετών: «Έχουμε καταστήσει σαφές στο 
Κογκρέσο, την υποστήριξή μας για τα F-16. Το 
Κογκρέσο έχει καταστήσει σαφή τη θέση του 
ή θα έπρεπε να πω μεμονωμένοι γερουσια-
στές -ή ομάδες γερουσιαστών, σε ορισμένες 
περιπτώσεις- έχουν καταστήσει σαφείς τις 
θέσεις τους».
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 27 γερου-
σιαστές, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπου-
μπλικάνοι, έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο 

Μπάιντεν με την οποία του ζητούσαν να μην 
εγκρίνει την πώληση των F-16 έως ότου η 
Τουρκία συναινέσει στην ένταξη της Σουη-
δίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Στην απά-
ντησή του, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού 
υπουργείου Εξωτερικών εξήρε τον ρόλο της 
Τουρκίας στον ΝΑΤΟ, διαβεβαιώνοντας ότι 
η επίσημη θέση της κυβέρνησης για τα F-16 
δεν έχει αλλάξει. Ωστόσο, απέφυγε να το-
ποθετηθεί για εάν υπάρχει κάποιος λόγος 
που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει καθυστερή-
σει να ενημερώσει επίσημα το Κογκρέσο για 
το αίτημα της Τουρκίας. Με δεδομένο ότι οι 
τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών 
έχουν ολοκληρωθεί, πλέον εναπόκειται στην 
αμερικανική κυβέρνηση να επιλέξει το πότε 
θα διαβιβάσει την αμυντική σύμβαση στις 
αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου.
Η ερώτηση του ανταποκριτή του ΑΠΕ-ΜΠΕ 
και η απάντηση του εκπροσώπου του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, είναι οι εξής:
Ερώτηση: Σήμερα 27 γερουσιαστές, τόσο 
Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικάνοι, 
απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο Μπάι-
ντεν ζητώντας του να μην εγκρίνει την 
πώληση των F-16 έως ότου η Τουρκία συμ-
φωνήσει να επιτρέψει στη Φινλανδία και 
τη Σουηδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Μοι-
ράζεστε την ίδια θέση σχετικά με την πώλη-
ση τους; Μπορείτε να μας εξηγήσετε, αφού 
ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες, 
γιατί καθυστερείτε να αποστείλετε την επί-

σημη ενημέρωση στο Κογκρέσο;
Απάντηση Νεντ Πράις: Είχαμε την ευκαιρία να 
μιλήσουμε για αυτό τόσο κατά τις τελευταίες 
εβδομάδες, αλλά πηγαίνοντας πίσω στο κα-
λοκαίρι, όταν ο πρόεδρος Μπάιντεν καθόταν 
δίπλα στον πρόεδρο Ερντογάν στη Μαδρίτη 
κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του 
ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος Μπάιντεν κατέστησε πολύ 
σαφές ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την παροχή των 
F-16 στην Τουρκία. Η Τουρκία, φυσικά, είναι 
σύμμαχος του ΝΑΤΟ, έχει θεμιτές ανησυχίες 
ασφαλείας. Θέλουμε να πράξουμε ό,τι μπο-
ρούμε για να δούμε ότι είναι πλήρως ενσω-
ματωμένη στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ. Αυτό εξη-
γεί, την υποστήριξή μας για τα F-16.
Στο πολιτικό μας σύστημα, αυτές είναι 
αποφάσεις που δεν επαφίονται μόνο στην 
εκτελεστική εξουσία. Αυτές είναι οι μορφές 
αποφάσεων για τις οποίες έχουν λόγο και 
οι νομοθέτες μας, οι συνάδελφοί μας στο 
Κογκρέσο. Έχουμε καταστήσει σαφές στο Κο-
γκρέσο, την υποστήριξή μας για τα F-16. Το 
Κογκρέσο έχει καταστήσει σαφή τη θέση του 
ή θα έπρεπε να πω μεμονωμένοι γερουσια-

στές -ή ομάδες γερουσιαστών, σε ορισμένες 
περιπτώσεις- έχουν καταστήσει σαφείς τις 
θέσεις τους.
Συνεχίζουμε να συνομιλούμε με την Τουρκία. 
Συνεχίζουμε να συνομιλούμε με το Κογκρέ-
σο. Αλλά το θέμα μας είναι ότι η Τουρκία είναι 
ένας πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Ο ρόλος 
της στη συμμαχία υπήρξε πολύ σημαντικός 
κατά την πάροδο των δεκαετιών. Και συνε-
πώς, θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε τρόπους, 
προκειμένου να μπορούμε να συνεργαζό-
μαστε με την Τουρκία, όπως και όταν επιδι-
ώκουμε να καταστήσουμε τη συμμαχία του 
ΝΑΤΟ ακόμα πιο ισχυρή. Και πιστεύουμε ότι 
η ενίσχυση της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ συνεπά-
γεται την αύξηση των μελών από 30 σε 32.
Η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν εκφράσει 
τις φιλοδοξίες τους να ενταχθούν στη συμ-
μαχία. Όχι μόνο έχουν εκφράσει τις φιλο-
δοξίες τους, αλλά 28 από τις 30 χώρες της 
συμμαχίας έχουν επικυρώσει τα Άρθρα Προ-
σχώρησης. Η Γερουσία των ΗΠΑ το έπραξε σε 
χρόνο ρεκόρ ή σε σχεδόν χρόνο ρεκόρ όσον 
αφορά μια τέτοια συνθήκη. Υπάρχει λοιπόν 
συντριπτική διακομματική στήριξη για την 
ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο 
ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που η κυβέρνηση υποστηρί-
ζει σθεναρά. Πιστεύουμε ότι και οι δύο χώρες 
είναι έτοιμες, και αυτές είναι χώρες με προ-
ηγμένους στρατούς. Είναι προηγμένες δημο-
κρατίες και είναι σε θέση να καταστήσουν τη 
συμμαχία στην οποία ανήκουμε και ανήκει η 
Τουρκία, και ανήκουν άλλες 28 χώρες, ακόμη 
πιο ισχυρή από ό,τι είναι ήδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Και το Κογκρέσο 
έχει λόγο για F16 στην Τουρκία
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Κάθε προηγούμενο ρεκόρ του 
ERTFLIX έσπασε η νέα σειρά της 
ΕΡΤ1 «Το βραχιόλι της φωτιάς», που 
ανέβηκε στην ψηφιακή πλατφόρμα 
της ΕΡΤ από την Τετάρτη 25 Ιανου-
αρίου έως και την Τρίτη 31 Ιανουα-
ρίου 2023. Μπορεί να μοιάζει απί-
στευτο, αλλά τα οχτώ επεισόδια της 
σειράς κατέγραψαν περισσότερες 
από 1 εκατομμύριο θεάσεις σε μόλις 
μία εβδομάδα, εκτινάσσοντας την 
επισκεψιμότητα του ERTFLIX κατά 
49% σε σχέση με την αμέσως προη-
γούμενη εβδομάδα.
Συγκεκριμένα -και σύμφωνα πάντα με το 

διεθνές λογισμικό Youbora- που καταγρά-
φει την τηλεθέαση του ΕRTFLIX, «Το βρα-

χιόλι της φωτιάς» σε μια εβδομάδα 
είχε συνολικά 1.026.279 θεάσεις, με 
το απόλυτο ρεκόρ να σημειώνεται την 
προηγούμενη Κυριακή,  καθώς τότε 
καταγράφηκαν 226.125 προβολές των 
επεισοδίων της.
Η μεγάλη επιτυχία της σειράς, που 
αφηγείται την ιστορία μια εβραϊκής 
οικογένειας της Θεσσαλονίκης από το 
1917 ώς το 1962, επιβεβαιώνεται και 
από τα διθυραμβικά σχόλια που έχει 
ήδη λάβει στα Social Media, με τους 
πολίτες, μάλιστα, που παρακολού-
θησαν τα επεισόδια να δημιουργούν 

μόνοι τους το χάσταγκ της σειράς πριν αυτό 

γίνει γνωστό από την ΕΡΤ!
Είναι αξιοσημείωτο, τέλος, ότι η ΕΡΤ έλαβε 
εκατοντάδες τηλεφωνήματα από πολίτες 
που ζητούσαν να παραμείνει για λίγες ακό-
μη ημέρες στο ERTFLIX, καθώς δεν πρόλα-
βαν να την ολοκληρώσουν. Kάτι που θα γί-
νει, αλλά από τα τέλη αυτής της εβδομάδας, 
καθώς από το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου και 
κάθε Σάββατο, η σειρά θα αρχίσει να μεταδί-
δεται από την ΕΡΤ1, στις 10 το βράδυ, με την 
πρεμιέρα, μάλιστα, να επιφυλάσσει στους 
τηλεθεατές διπλό επεισόδιο. 
«Το βραχιόλι της φωτιάς» βασίζεται στο 
ομότιτλο βιβλίο της Βεατρίκης Σαΐας-Μα-
γρίζου, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος 
Γκικαπέππας και το σενάριο είναι των Νίκου 
Απειρανθίτη και Σοφίας Σωτηρίου.

Πηγή: ertnews.gr

Το «Βραχιόλι της Φωτιάς», που αναπολεί 
την τύχη μιας εβραϊκής οικογένειας από τη 
Θεσσαλονίκη του 20ού αιώνα, παρουσιά-
ζεται από το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στις 
22:00 στην ΕΡΤ1, μετά από την σαρωτική του 
πορεία στο ERTFLIX.
Πρόκειται για την πρώτη σειρά μυθοπλασί-
ας στην Ελλάδα, που προσεγγίζει αυτό το 
κομμάτι της Ιστορίας.
Η πρωτότυπη μουσική των τίτλων της σει-
ράς, το σενάριο της οποίας υπογράφουν οι 
Νίκος Απειρανθίτης, Σοφία Σωτηρίου, και 
τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Γκικαπέππας, έχει 
γράψει ο Μίνως Μάτσας. Το τραγούδι ερμη-
νεύει ο μεγάλος Γιάννης Πάριος.
Η μυθοπλασία προέρχεται από το βιβλίο της 

Béatrice Saias-Magrizou (2006, αμετάφρα-
στο) που αφηγείται την ιστορία της δικής της 
οικογένειας. Το 1917, μια τρομερή πυρκαγιά 
κατέστρεψε το κέντρο της πόλης, που κατοι-
κείτο κυρίως από την εβραϊκή κοινότητα. Ο 
παππούς της, ο επιχειρηματίας Μωής Κοέν, 
χάνει τα πάντα. Αναγκάζεται να καταφύγει 
με τη γυναίκα του σε έναν καταυλισμό Τσιγ-
γάνων όπου γεννιέται ο Ιωσήφ, ο πατέρας 
της. Ο Ιωσήφ αντιμετωπίζει το πογκρόμ του 
Κάμπελ στις 29 και 30 Ιουνίου 1931, όταν Έλ-
ληνες φασίστες πολιτοφύλακες επιτίθενται 
στους Εβραίους που στεγάζονται σε μια συ-
νοικία της Θεσσαλονίκης δίπλα στη θάλασ-
σα, αλλά και τη χρεοκοπία της επιχείρησης 
του πατέρα του και την φυγή της αδερφής 

του, που έχει ερωτευτεί με έναν χριστιανό. 
Αλλά η πραγματική δοκιμασία για τον Ιω-
σήφ θα παραμείνει η απέλασή του το 1943.
«Ήταν μόλις 16 ετών όταν έφτασε στο Άου-
σβιτς και ο δρ Μένγκελε τον επέλεξε για να 
του κάνει ιατρικά πειράματα. Βλέπει άλλα 
παιδιά να πεθαίνουν δίπλα του… Άργησε 
πολύ να ανοιχτεί, να μοιραστεί την ιστορία 
του, αλλά μια μέρα ένιωσε την ανάγκη να 
μου τα πει όλα, λίγους μήνες πριν από τον 
θάνατό του», αναφέρει η Béatrice Saias-
Magrizou. «Μου είπε τότε: “Είμαι ζωντανή 
απόδειξη αυτού που έχει κάνει ο ναζισμός 
και όμως υπάρχουν ακόμα αρνητές του Ολο-
καυτώματος. Τι θα συμβεί όταν φύγουν όλοι 
οι επιζώντες;”. Αυτό τον ανησύχησε πολύ και 

μου επανέλαβε: “Δεν πρέπει να ξεχνάμε!”».
Από το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, στις 
22:00 και κάθε Σάββατο την ίδια ώρα «Το 
βραχιόλι της φωτιάς» θα μεταδίδεται από 
την ΕΡΤ1 – με διπλό επεισόδιο την πρώτη 
εβδομάδα.
Στη νέα σειρά της ΕΡΤ πρωταγωνιστεί ένα 
εξαιρετικό cast ηθοποιών, ανάμεσα στους 
οποίους οι Νίκος Ψαρράς, Ελισάβετ Μου-
τάφη, Χρήστος Λούλης, Σπύρος Σταμούλης, 
Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, 
Νεφέλη Κουρή, Δημήτρης Αριανούτσος, ενώ 
την πρωτότυπη μουσική τίτλων τέλους υπο-
γράφει ο Μίνως Μάτσας.

Πηγή: ertnews.gr

«Αγκαλιάζουμε την πρόταση της Ισραηλιτι-
κής Κοινότητας και του εκπρόσωπου του Πα-
γκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου στα Ηνωμένα 
Έθνη στη Γενεύη Λεόν Σαλτιέλ για τη μετονο-
μασία μιας κεντρικής οδού της Θεσσαλονί-
κης, με ιδιαίτερο συμβολισμό, σε λεωφόρο 
Εβραίων Μαρτύρων».
Αυτό ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Ζέρβας στον χαιρετισμό 
που απηύθυνε σήμερα (29/01) στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για την Εθνική Ημέρα Μνή-

μης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και 
Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
«Η Θεσσαλονίκη θυμάται, οι Έλληνες θυ-
μούνται. Δεν θα επιτρέψουμε –δεν μπο-
ρούμε να επιτρέψουμε- αυτή η θηριωδία να 
ξεχαστεί. Είναι μια ιερή δέσμευση, όχι προς 
τους απογόνους μόνο των μαρτύρων, αλλά 
απέναντι στην ίδια την ανθρωπότητα», 
είναι το μήνυμα που έστειλε ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας παράλληλα 
ότι «η ημέρα μνήμης και τιμής θα πρέπει να 

συνοδεύεται και από ουσιαστικά έργα».
Σε αυτό το πλαίσιο έκανε γνωστό ότι πολύ 
σύντομα -μέσα στον Φεβρουάριο- αναμένε-
ται η προέγκριση για το Μουσείο Ολοκαυτώ-
ματος, έργο το οποίο προχωρά με την καθο-
ριστική συμβολή του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
που παραχώρησε πάνω από 10 στρέμματα 
για την ανάπτυξη του Μουσείου, επιλύο-
ντας σημαντικά θέματα χωροταξικά, στάθ-
μευσης κ.ά.
Παράλληλα, ο κ. Ζέρβας παρουσίασε τον 
σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός μητρο-
πολιτικού πάρκου 100 στρεμμάτων πλησίον 
του Μουσείου, το οποίο θα περιλαμβάνει τη 
διαδρομή που ακολουθεί η Πορεία Μνήμης, 

«μια πορεία με δείκτες μνήμης και με ορόση-
μα της ιστορίας των Εβραίων στη Θεσσαλο-
νίκη», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Για την πλατεία Ελευθερίας ο Δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης επανέλαβε τη δέσμευση για δη-
μιουργία πάρκου μνήμης και αναψυχής με 
αυτονόητη την κεντρική θέση του Μνημείου 
Ολοκαυτώματος. Ξεχωριστή αναφορά έκανε 
ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και στην πρότα-
ση που υποβλήθηκε από κοινού με την Ισρα-
ηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης προς τον 
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων για την 
επίσημη αναγνώριση στην Ελλάδα της 6ης 
Μαρτίου ως Ημέρας Μνήμης των Δικαίων.
Πηγή: ertnews.gr

«Το βραχιόλι της φωτιάς»: Ρεκόρ στο ERTFLIX
με 1 εκατομμύριο τηλεθεάσεις σε μία εβδομάδα

«Πες Μου Πού Είσαι»: Η ερμηνεία του Γιάννη Πάριου για το «Το βραχιόλι
της φωτιάς» της ΕΡΤ που λάτρεψε το κοινό

Κ. Ζέρβας: «Ναι» στη μετονομασία κεντρικής οδού της Θεσσαλονίκης
σε Λεωφόρο Εβραίων Μαρτύρων

Κοινωνία
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Σύμφωνα με την ρύθμιση που κατέθεσε 
στην βουλή η κυβέρνηση, όποιος έχει 
καταδικαστεί -έστω και πρωτόδικα- για 
εγκληματική οργάνωση, δεν μπορεί να 
είναι αρχηγός, πραγματικός ή εικονικός, 
ενός κόμματος που θα διεκδικήσει την 
ψήφο του ελληνικού λαού ευρεία συναί-
νεση για να θωρακιστεί η Δημοκρατία 
ζήτησε ο πρωθυπουργός.
Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: 
«Αποβλέπει -να το ξαναπώ- όχι στον 
αποκλεισμό των ιδεών, αλλά στη θωρά-
κιση της ομαλότητας και των συνταγμα-
τικών ελευθεριών. Σύμφωνα με αυτή την 
νέα ρύθμιση, στο εξής δεν θα μπορούν 
να συμμετέχουν στην εκλογική διαδι-
κασία σχήματα τα οποία έχουν ως ου-
σιαστικό αρχηγό κάποιον ο οποίος έχει 
καταδικαστεί ως εγκληματίας».
Η κάθοδος ή όχι θα κρίνεται από τον 
Άρειο Πάγο, ο οποίος είναι και ο αρμόδι-
ος κατά το Σύνταγμα να ανακηρύσσει τα 

υποψήφια κόμματα. Παρότι για την ψή-
φιση της τροπολογίας αρκούν οι ψήφοι 
της πλειοψηφίας, η κυβέρνηση επιζητεί 
τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση από 
την αντιπολίτευση, ωστόσο η Κουμουν-
δούρου έχει φέρει στον δημόσιο διάλο-
γο τη δική της πρόταση.
Δική του διάταξη προσανατολίζεται να 
καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην οποία θα ανα-
φέρεται σαφέστατα το μπλόκο που πρέ-
πει να αφορά τα κόμματα με ρατσιστικό 
και νεοναζιστικό λόγο. Όπως δήλωσε 
μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα η εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη 
Τσαπανίδου:
«Eίναι πραγματικά ένα θέμα πάρα 
πολύ σοβαρό που νομίζω ότι απασχο-
λεί όλους μας, γιατί συμφωνούμε ότι η 
θέση των νεοναζί των καταδικασμένων 
χρυσαυγιτών στη φυλακή δεν είναι στο 
δημόσιο βίο, δεν είναι σε καμία περί-
πτωση μέσα στη Βουλή. Η τροπολογία 

λοιπόν της κυβέρνησης αφήνει το πρό-
βλημα να παραμένει, δηλαδή είναι ευρύ-
τατη, είναι ασαφής, αφήνει περιθώρια 
έτσι ώστε στο μέλλον να παρερμηνευτεί 
ίσως, να γίνει να ερμηνευτεί διαφορε-
τικά. Δεν δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει 
στόχευση αποκλειστική, συγκεκριμένη, 
όπως επιθυμούμε εμείς στα νεοναζιστι-
κά κόμματα.
Δεν υπάρχει ρητή αναφορά, όπως θα 
δούμε, περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο 
καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να απο-
κλείονται πολύ συγκεκριμένα με σαφέ-
στατο τρόπο οτιδήποτε έχει να κάνει 
με ναζιστικό και ρατσιστικό χαρακτήρα 
στο κόμμα που θέλει να κατέβει. Είμα-
στε δηλαδή πολύ στοχευμένοι σε αυτό».
Μιλώντας στο MEGA TV ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, 
ανέφερε ότι: «Η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, 
αν ρωτήσετε τη γνώμη συνταγματολό-
γων και των υπολοίπων κομμάτων, πε-
ριλαμβάνει όλους τους κινδύνους που 
θέλουμε να αποφύγουμε. Λέει, δηλαδή, 
ότι όποιος έχει εκφράσει -χοντρικά αυτό 
λέει ο ΣΥΡΙΖΑ- ρατσιστικό ή ομοφοβικό 
σχόλιο και είναι σε ένα κόμμα, αυτό 
απολύτως να αποκλείεται».
Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει θετικό στο σκοπό της 
ρύθμισης ωστόσο αναμένει το επιστη-
μονικό συμβούλιο της Βουλής να απο-
φανθεί επί της συνταγματικότητας της 
τροπολογίας.
«Πρέπει όλοι μαζί, όλα τα κόμματα του 
συνταγματικού τόξου, να συνεισφέρου-
με με συγκεκριμένες παρατηρήσεις, 
όπως εμείς ήδη έχουμε καταθέσει και 

στο δημόσιο διάλογο, προκειμένου να 
επιτευχθεί ένα νομοθέτημα συνταγ-
ματικά ακέραιο και αποτελεσματικό. 
Σε αυτή τη συζήτηση, δεν χωρούν μι-
κροκομματικές σκοπιμότητες, καθώς 
πρόκειται για θέμα εθνικής τάξης. Αυτό 
χρειάζεται η Ελληνική Δημοκρατία και 
όχι ανέξοδους κοινοβουλευτικούς τα-
κτικισμούς, που δεν επιφέρουν κανένα 
απολύτως αποτέλεσμα», υπογράμμισε 
η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ευαγγε-
λία Λιακούλη, μιλώντας στην εκπομπή 
της ΕΡΤ «Συνδέσεις».
«Με τη γενικόλογη αναφορά σε καταδί-
κες κι αδικήματα- κάτω από τις οποίες 
μπορεί εύκολα να «στεγαστεί» η απαρά-
δεκτη θεωρία των δύο άκρων που, στο 
όνομα του ολοκληρωτισμού, εξισώνει 
τον φασισμό με τη ριζοσπαστική και 
κομμουνιστική ιδεολογία και δράση. 
Άλλωστε η ποινικοποίηση του λεγόμε-
νου “ριζοσπαστισμού” αποτελεί επίση-
μη πολιτική της ΕΕ», αναφέρει το ΚΚΕ.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριά-
κος Βελόπουλος δήλωσε: «Ναζισμοί και 
φασισμοί δεν έχουν θέση στην πατρίδα 
μας. Εάν δε δω το κείμενο της τροπολο-
γίας δεν μπορώ να σας απαντήσω».
«Δεν υπάρχει αναφορά σε φαινόμενα 
φασισμού και ρατσισμού», επισημαί-
νει ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κρίτων 
Αρσένης.
Η τροπολογία του υπουργείου Εσωτε-
ρικών θα ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη 
από την Ολομέλεια.

Πηγή: ertnews.gr

«Μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη – Κανένας σχηματισμός στη Βουλή
με δημοκρατικό «μανδύα»

«Δεν βλέπω εκ πρώτης όψεως να υπάρ-
χει θέμα αντισυνταγματικότητας» δή-
λωσε για τη νομοθετική πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης προκειμένου να απο-
κλειστεί το λεγόμενο «κόμμα Κασιδιά-
ρη» από τις εθνικές εκλογές, ο καθηγη-
τής Συνταγματικού Δικαίου, Αντώνης 
Μανιτάκης, μιλώντας στο Πρώτο Πρό-
γραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή 
«Μεγεθύνσεις» με τον Θανάση Γεωργα-
κόπουλο.
«Δεν στερείται του εκλογικού δικαιώμα-
τος ο Κασιδιάρης ούτε απαγορεύεται γε-
νικά και αόριστα η λειτουργίας ή  ίδρυση 
κάποιου κόμματος. Δεν υπάρχει δηλαδή 
παραβίαση της σχετικής συνταγματι-
κής διάταξης που ορίζει απαγορεύει την 
στέρηση εκλογικού δικαιώματος εφό-
σον δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα   
καταδικαστεί. Αυτό το κώλυμα το πα-
ρακάμπτει με περίτεχνο συνταγματικό 
τρόπο η νομοθετική τροποποίηση», 
ανέφερε ο κ. Μανιτάκης.
«Εκείνο που κάνουν είναι να διευρύνουν 
κάπως μια νομοθετική ρύθμιση που 
ήδη υπήρχε. Με βάση αυτή τη διάταξη, 
η οποία δεν επέτρεπε την αναγνώριση 
του κόμματος και τη συμμετοχή του 
σε εκλογές εάν στην ηγεσία του ή στην 
προεδρία του ή στην Γενική Γραμματεία 
ή μέλος της διοίκησης συμμετείχε κά-

ποιος  που είχε καταδικαστεί για ορι-
σμένα αδικήματα. Με την τροποποίηση 
επιτρέπεται να αποκλεισθεί από τον 
Άρειο Πάγο από τις εκλογές η κατάρτιση 
συνδυασμού εκλογικού στην ηγεσία του 
οποίου συμμετέχει τυπικά ή πραγματι-
κά  πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για 
τα προβλεπόμενα από τα Σύνταγμα και 
το Ποινικό κώδικα αδικήματα. εξήγησε 
ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου 
σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση που 
προωθείται από την κυβέρνηση.
«Η διάταξη αυτή έχει και ένα άλλο ρητό 
συνταγματικό έρεισμα που θέλει να δεί-

ξει για ποιο λόγο μπορεί να παρακαμ-
φθεί συνταγματικά και θεμιτά η διάτα-
ξη του Συντάγματος που απαγορεύει 
την στέρηση εκλογικού δικαιώματος. Η 
νομοθετική πρόβλεψη επικαλείται την 
διάταξη του Συντάγματος που ορίζει 
ότι κόμματα οφείλουν με την οργάνωση 
και λειτουργίας να να εξυπηρετούν την 
ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος.
Ερωτηθείς σχετικά με την απόφαση του 
ΣΥΡΙΖΑ να αποσυρθεί από τις ψηφοφο-
ρίες στη Βουλή, ο κ. Μανιτάκης τόνισε 
ότι συνταγματικό ζήτημα δεν υπάρχει. 
«Δεν βλέπω να παραβιάζεται κάποια δι-

άταξη του Συντάγματος, ούτε βλέπω ευ-
θέως να παραβιάζεται ο  κανονισμός της 
Βουλής. Διότι, όπως ξέρετε, είναι δυνα-
τόν τα κόμματα να απόσχουν κατά την 
ψηφοφορία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Εκείνο όμως που μπορώ να πω αβίαστα 
είναι ότι η συμπεριφορά αυτή είναι κοι-
νοβουλευτικά ανοίκεια και συνεπάγεται 
μια συνταγματική απρέπεια. Αυτά έχουν 
σχέση με τη λειτουργία του πολιτεύ-
ματος. Δεν πρόκειται  για ερμηνεία του 
Συντάγματος, αλλά για κανόνα άγραφο 
κοινοβουλευτικής δεοντολογίας που 
συνάγεται  από το πνεύμα του Συντάγ-
ματος, από τις θεμελιώδεις αρχές και 
κοινοβουλευτικές που καθιερώνει το Σύ-
νταγμα, οι οποίες είναι άγραφες, αλλά 
αποτελούν, όπως λένε και στην Αγγλία, 
μια “συνθήκη του πολιτεύματος”. Δηλα-
δή δείχνει έλλειψη σεβασμού προς το 
Κοινοβούλιο το οποίο μεταξύ των άλ-
λων βασίζεται στη λειτουργία του δια-
λόγου μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευ-
σης και της αντιπαράθεσης τους. Αυτή 
τη στιγμή η Βουλή νομίμως υπάρχει και 
λειτουργεί συνταγματικά και κοινοβου-
λευτικά και δεν τίθεται έλλειψης δημο-
κρατικής νομιμοποίησης. Η δημοκρατία 
μας δεν κινδυνεύει ούτε η λειτουργία 
συνιστά συνταγματική εκτροπή
Πηγή: ertnews.gr

A. Μανιτάκης στο Πρώτο: Δεν υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας
με το «φρένο» στο κόμμα Κασιδιάρη – Κοινοβουλευτικά ανοίκεια
η αποχή ΣΥΡΙΖΑ από τη Βουλή
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Προσπάθεια συγκάλυψης και σωρεία 
σοβαρών περιστατικών, κατήγγειλε 
μία εκ των μαρτύρων και παθούσα, της 
φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής, 
κατά την ακρόαση της από το αρμόδιο 
δικαστήριο.
Η μάρτυρας Βασιλική Κούκλα, που 
έχασε και τους δύο γονείς της, κατήγ-
γειλε πως οι υπεύθυνοι εκ μέρους της 
πολιτείας, έδωσαν προς ταφή λάθος 
σορό, αντί αυτής του πατέρα της και 
στη συνέχεια προσπάθησαν να κάνουν 
ανταλλαγή σορών με διαδικασία εκτα-
φής, χωρίς να ακολουθηθεί η ενδεδειγ-
μένη διαδικασία. «Εκείνο το βράδυ το 
καθήκον χάθηκε», είπε η μάρτυρας.
Τα λόγια αυτά προκάλεσαν το έντονο 
ενδιαφέρον αλλά και την πρώτη αντί-
δραση από μέρους του εισαγγελέα 
της έδρας ο οποίος, αφού άκουσε τη 
μάρτυρα, ζήτησε διευκρινήσεις, για να 
καταλήξει πως είναι δυνατόν το δικα-
στήριο αυτό να κινηθεί προς την κα-
τεύθυνση της διερεύνησης των όσων 
καταγγέλθηκαν, λέγοντας χαρακτηρι-

στικά «μπορούν να γίνουν και διαδικα-
σίες οίκοθεν».
Η αίθουσα της δίκης με τους 21 κατη-
γορουμένους, για την τραγική πυρκα-
γιά στο Μάτι, ανέδειξε και σήμερα τις 
μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από 
πρώτο χέρι τα τραγικά γεγονότα, τη 

φρίκη των στιγμών, αλλά και τον τρό-
πο που οι δικοί τους άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους, όπως επίσης και τις συν-
θήκες που επικράτησαν κατόπιν στα 
νοσοκομεία και το νεκροτομείο.
Η Ελισάβετ Σπυρίδη περιέγραψε έντο-
να φορτισμένη πως εκείνη και ο σύζυ-

γός της έγιναν ασπίδα για τα εγγόνια 
τους. «Ήταν φρίκη, ήταν κόλαση», είπε 
χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι η 
ίδια μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ ο σύ-
ζυγός της υπέκυψε στα τραύματά του 
ύστερα από 145 ημέρες νοσηλείας.
Ο γιος της Ελισάβετ Σπυρίδη, Κωνστα-
ντίνος, που την διαδέχθηκε στο βήμα, 
περιέγραψε πως ενώ προσπαθούσε να 
φτάσει στα παιδιά και τους γονείς του, 
στην είσοδο της περιοχής των σταμά-
τησαν με τη βία οι αρχές, ενώ για το 
τι ακολούθησε αργότερα στον «Ευαγ-
γελισμό», είπε χαρακτηριστικά πως 
«το σκηνικό θυμιζε πόλεμο». Η αδερφή 
του, Αικατερίνη, στην κατάθεσή της 
στάθηκε στο τι συνέβη το επόμενο δι-
άστημα και την αγωνία για την πορεία 
της υγείας του γονέων της με μόνη πα-
ρηγοριά ότι σώθηκαν τα παιδιά.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κα-
τάθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, 
που είχε ξεκινήσει από χθες, 30/1. 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δίκη για Μάτι: Καταγγελία μάρτυρα για πρόταση «ανταλλαγής νεκρών χωρίς 
νόμιμη διαδικασία»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
επισκέφτηκαν τον χώρο όπου είναι σε 
εξέλιξη τα έργα για τη δημιουργία του 
Πάρκου Μνήμης στο Μάτι, τα οποία 
εκτελούνται χάρη σε δωρεά της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Οι δύο ηγέτες 
ενημερώθηκαν για την πρόοδο των 
εργασιών και φύτεψαν συμβολικά ένα 
δέντρο.

Η ταυτότητα του έργου
Το Πάρκο Μνήμης στο Μάτι αποτελεί 
φόρο τιμής στα θύματα της φονικής 
πυρκαγιάς του 2018. Θα συνιστά ταυ-
τόχρονα χώρο συγκέντρωσης, άθλη-
σης και ψυχαγωγίας για την κοινότητα 
της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου 
ότι μετά την ολοκλήρωση των εργα-
σιών θα είναι ο μεγαλύτερος χώρος 
δασικής αναψυχής στην ανατολική 
Αττική.
Το σχέδιο ανάπλασης του ακινήτου, 
έκτασης περίπου 130 στρεμμάτων που 
ανήκε στο ΝΑΤ και είχε μείνει αναξιο-
ποίητο επί χρόνια προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, την κατασκευή ποδηλατόδρο-
μου, γηπέδων ποδοσφαίρου, αντι-
σφαίρισης και beach volley, ειδικών 
χωμάτινων λόφων για mountain bikes, 
χώρων παιχνιδιού και περιβαλλοντι-
κής αγωγής για παιδιά, διαδρόμων για 
περιπάτους, τη διαμόρφωση χώρων 
ανάπαυσης και τη χωροθέτηση σημεί-
ου όπου θα διοργανώνονται υπαίθριες 
εκδηλώσεις. Προβλέπεται επίσης η φύ-
τευση σχεδόν 11.000 δένδρων και θά-
μνων. Όλες οι παρεμβάσεις θα γίνουν 
με πρόνοιες για την απρόσκοπτη πρό-
σβαση ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ.
Δίπλα στο πάρκο θα επισκευαστούν 
και θα ανακαινιστούν δύο κτίρια τα 
οποία θα αξιοποιηθούν ως εκθεσιακό 
και επιμορφωτικό κέντρο για τις ανά-
γκες των πολιτών. Σχεδιάζεται επίσης 

«πράσινος» χώρος στάθμευσης με 
φωτοβολταϊκές μονάδες στα στέγα-
στρα, οι οποίες θα διασφαλίζουν την 
ενεργειακή αυτονομία όλων των υπο-
δομών.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χω-
ροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, 
Νίκος Ταγαράς, τόνισε, μεταξύ άλλων, 
πως «έχουμε ολοκληρώσει όλο το σχε-
διασμό που αφορά στην τοπική απο-
κατάσταση. Για όλο το σχεδιασμό των 
2.500 στρεμμάτων θέλω να σας ενη-
μερώσω ότι τον Ιούνιο θα έχουμε τε-
λειώσει και τη δεύτερη φάση, το ρυμο-
τομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής. 

Δηλαδή σε τρία χρόνια και τρεις μήνες 
έχουν γίνει πράγματα που δεν έχουν 
συμβεί ποτέ στο παρελθόν σε τέτοια 
έκταση και σε τέτοιο χρόνο».
Σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος, Γιώργος 
Αμυράς, σημείωσε: «Θα κυκλώσουμε 
το πάρκο μνήμης με θερμικές κάμερες 
οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα σε 
πραγματικό χρόνο, σε απόσταση 2 χι-
λιομέτρων να ανιχνεύουν την οποια-
δήποτε φλόγα. Και αναπτήρα να ανά-
ψουν θα το ξέρουμε. Και παράλληλα 
και κρουνούς οι οποίοι θα συνδεθούν 
με το δίκτυο για να έχουμε άμεση δυ-

νατότητα και πυρόσβεσης αλλά και για 
άλλες χρήσεις του νερού».
Τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας υποδέ-
χτηκαν η Υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υφυ-
πουργός Προστασίας του Περιβάλλο-
ντος Γιώργος Αμυράς, ο Υφυπουργός 
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλο-
ντος Νίκος Ταγαράς, ο Πρόεδρος της 
Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης, ο Δήμαρχος Μαραθώνα Στέργιος 
Τσίρκας και ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πι-
κερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς.

Πηγή: ertnews.gr

Πάρκο Μνήμης στο Μάτι – Η ταυτότητα του έργου
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Ένα βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δη-
μοσιότητας από το Φαρμακονήσι, από ένα 
περιστατικό που έλαβε χώρα προ ημερών, 
τον Ιανουάριο.
Σε αυτό, φαίνονται Τούρκοι λιμενικοί να 
επιχειρούν και πάλι να προκαλέσουν θερ-
μό επεισόδιο στο Αιγαίο, όταν ακταιωρός 
επιχειρεί να εμβολίσει το σκάφος του λιμε-
νικού. Έλληνες αξιωματικοί – μέλη του πλη-
ρώματος ακολούθως πυροβολούν για να 

τους απωθήσουν.
Ειδικότερα, το βίντεο κατεγράφη από το 
πλήρωμα του ελληνικού λιμενικού στο Φαρ-
μακονήσι την 5η Ιανουαρίου και δείχνει την 
επίθεση των Τούρκων σε ελληνικό σκάφος.
Στο βίντεο είναι εμφανής η προσπάθειες της 
τουρκικής ακταιωρού, να πλησιάζει το πλω-
τό και εντέλει να φτάνει σε μικρή απόσταση 
από το ελληνικό σκάφος.
Πηγή: ertnews.gr

Αυστηρή απάντηση μετά τις νέες «εμπρη-
στικές» δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν και της Τουρκίας στέλνει η Αθήνα μέσω 
διπλωματικών πηγών, οι οποίες τονίζουν 
ότι η χώρα δεν απειλεί, δεν προκαλεί, 
«υπερασπίζεται την κυριαρχία της και τα 
κυριαρχικά της δικαιώματα που απορρέουν 
από το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της 
Θάλασσας και τις Διεθνείς Συνθήκες».
Ειδικότερα οι διπλωματικές πηγές ανα-
φέρουν: «Η Ελλάδα δεν προκαλεί και 
δεν απειλεί κανέναν. Υπερασπίζεται την 
κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δι-
καιώματα που απορρέουν από το Διεθνές 
Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας 
και τις Διεθνείς Συνθήκες». Τονίζουν ακό-
μη ότι «στον παραλογισμό έχουμε απα-

ντήσει επανειλημμένως με ψυχραιμία και 
με νομικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Η 
Άγκυρα οφείλει να συνειδητοποιήσει πως 
το “ανερχόμενο προφίλ” της σε παγκό-
σμιο και περιφερειακό επίπεδο δεν έχει 
θετικό πρόσημο. Είναι το “ανερχόμενο 
προφίλ” μιας χώρας που ακολουθεί και 
εφαρμόζει αναθεωρητική πολιτική, απει-
λεί με πόλεμο, αμφισβητεί κάθε κανόνα 
διεθνούς δικαίου, εκβιάζει και δημιουρ-
γεί ρήγματα σε συμμαχίες που ανήκει, σε 
μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την πα-
γκόσμια ειρή».
«Απορρίπτουμε στο σύνολό τους τα ανυ-
πόστατα και έωλα τουρκικά επιχειρήματα 
όπως το έχουμε κάνει και μέσω των επι-
στολών μας στον Γενικό Γραμματέα του 

ΟΗΕ», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.
Νέες απειλές Ερντογάν: «Θα απαντή-
σουμε στις παραβιάσεις της Ελλάδας 
και στο πεδίο»
Επανέλαβε για μια ακόμη φορά την 
εμπρηστική ρητορική του κατά της Ελ-
λάδας ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ 
Ερντογάν σε τηλεοπτική του συνέντευξη 
στη δημόσια τηλεόραση της Τουρκίας.

«Η Ελλάδα συνεχίζει την εχθρική προπα-
γάνδα, αυξάνει την ένταση με παραβιάσεις 
του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της 
Τουρκίας, συνεχίζει την στρατικοποίηση 
των νησιών σε παραβίαση των συνθηκών, 
οπότε εμείς τι περιμένετε να κάνουμε αν 
χρειαστεί; Οι πύραυλοι μας μπορεί να φτά-
σουν τα 500 χιλιόμετρα.
(…) Έχουμε την αμυντική μας βιομηχανία, 
και θα δώσουμε απαντήσεις με τα μη επαν-
δρωμένα σκάφη μας. Αν συνεχίσουν τις πα-
ραβιάσεις θα λάβουν απάντηση και σε νο-
μικό επίπεδο και στο πεδίο. Δεν μπορούμε 
να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια απέ-
ναντι στις επιθετικές ενέργειες» σημείωσε 
ο Τούρκος πρόεδρος.
Πηγή: ertnews.gr

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου επέκρινε το πρόσφατο κλεί-
σιμο δυτικών προξενείων στην Κωνσταντι-
νούπολη χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή 

«εσκεμμένη» και προσθέτοντας πως οι χώρες 
που προέβησαν σ' αυτή δεν μοιράστηκαν με 
την Τουρκία καμιά πληροφορία για τους «λό-
γους ασφαλείας» που επικαλέσθηκαν.
«Πιστεύουμε πως ήταν εσκεμμένο», δήλωσε 
ο Τσαβούσογλου αναφερόμενος στο κλείσιμο 
των προξενείων. «Αυτό ακριβώς είπαμε όταν 
καλέσαμε τους πρεσβευτές στο υπουργείο», 
πρόσθεσε μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύ-
που στην Κωνσταντινούπολη με τον υπουργό 
Εξωτερικών της Αργεντινής Σαντιάγο Καφιέρο 
που επισκέπτεται την Τουρκία.
Οι πρεσβευτές των ΗΠΑ, του Βελγίου, της Γαλ-
λίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδί-
ας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου κλήθηκαν χθες στο υπουργείο 

Εξωτερικών στην Άγκυρα, το οποίο επέκρινε 
την απόφασή τους να κλείσουν προσωρινά 
διπλωματικές αποστολές και να εκδώσουν 
προειδοποιήσεις για την ασφάλεια έπειτα από 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Ευρώπη, κατά 
τις οποίες κάηκαν αντίτυπα του Κορανίου.
Τουρκικές διπλωματικές πηγές επισήμαναν 
πως τέτοιες ταυτόχρονες ενέργειες δεν δεί-
χνουν μια αναλογική και συνετή προσέγγιση, 
αλλά αντιθέτως εξυπηρετούν μόνο την «ύπου-
λη ατζέντα τρομοκρατικών οργανώσεων».
«Γιατί έκλεισαν;», διερωτήθηκε ο Τσαβούσο-
γλου. «Λένε πως υπάρχει τρομοκρατική απει-
λή. Αν υπάρχει τρομοκρατική απειλή, δεν θα 
έπρεπε -ιδιαίτερα εφόσον είναι σύμμαχοι- να 
μας πούν από πού προέρχεται αυτή η απειλή;»

«Μας λένε, 'έχουμε συγκεκριμένη πληροφο-
ρία, υπάρχει απειλή. Γι' αυτό κλείνουμε'. Από 
ποιόν προέρχεται; Πού; Ποιος θα το κάνει; Δεν 
υπάρχει πληροφόρηση γι' αυτό», υποστήριξε.
«Πρέπει να μοιραστούν αυτή την πληροφο-
ρία μαζί μας, δηλαδή με τις μονάδες ασφα-
λείας μας, με τις μονάδες των υπηρεσιών 
πληροφοριών μας, και εφόσον υπάρχει τέ-
τοια απειλή, πρέπει να εξαλειφθεί πριν με-
τατραπεί σε επίθεση», δήλωσε ο τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών.
Οι χώρες αυτές δεν μοιράζονται «συγκεκρι-
μένες» πληροφορίες και ντοκουμέντα με την 
Τουρκία, πρόσθεσε.

Πηγή: ertnews.gr

Η κλιμάκωση των αντιδράσεων της Άγκυρας 
για το κλείσιμο προξενείων ορισμένων δυτικών 
χωρών στην Κωνσταντινούπολη και την έκδοση 
ταξιδιωτικών οδηγιών για κίνδυνο επιθέσεων 
στην Τουρκία, συνεχίστηκε αμείωτη σήμερα, με 
τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σο-
ϊλού να επιτίθεται φραστικά κατά του Αμερικα-
νού πρεσβευτή στην Άγκυρα, λέγοντάς του να 
πάρει τα «βρωμερά του χέρια μακριά από την 
Τουρκία».
Ο Σοϊλού, σφοδρός επικριτής των ΗΠΑ, την 
οποία κατηγορεί για την απόπειρα του στρατι-
ωτικού πραξικοπήματος του 2016, έστρεψε τα 
πυρά του στην Ουάσινγκτον για την ταξιδιωτι-
κή οδηγία που εξέδωσε την περασμένη εβδομά-
δα για Αμερικανούς προειδοποιώντας τους για 
αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων στην Τουρκία.
Οι ΗΠΑ, μαζί με οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, είτε 
έχουν κλείσει προσωρινά τις πρεσβείες και τα 

προξενεία τους στην Τουρκία είτε έχουν εκδώ-
σει ταξιδιωτικές οδηγίες έπειτα από αντιτουρ-
κικές διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες και το 
κάψιμο του Κορανίου.
Χθες οι πρεσβευτές εννέα δυτικών χωρών κλή-
θηκαν από το τουρκικό ΥΠΕΞ για το κλείσιμο 
των προξενείων τους στην Κωνσταντινούπολη, 
επικαλούμενες κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέ-
σεων. Σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαρακτήρισε την κί-
νηση αυτή των χωρών «εσκεμμένη» προσθέτο-
ντας πως οι χώρες που προέβησαν σ' αυτή δεν 
μοιράστηκαν με την Τουρκία καμιά πληροφο-
ρία για τους «λόγους ασφαλείας» που επικαλέ-
σθηκαν.
Χθες, ο Σοϊλού κατηγόρησε τις χώρες αυτές ότι 
έχουν εξαπολύσει «ψυχολογικό πόλεμο» ενα-
ντίον της χώρας του, που θα μπορούσε να ζημι-
ώσει τον τουριστικό τομέα.

Σήμερα το μεσημέρι, σε μια εκδήλωση στην 
Αττάλεια, έστρεψε τα πυρά του συγκεκριμένα 
κατά των ΗΠΑ.
«Κάθε Αμερικανός πρέσβης που φτάνει στην 
Τουρκία τρέχει να μάθει πώς να κάνει εφικτό 
ένα πραξικόπημα στην Τουρκία», είπε ο Τούρ-
κος υπουργός Εσωτερικών, αναφερόμενος στον 
Αμερικανό πρεσβευτή Τζέφρι Φλέικ.
«Απευθύνομαι στον πρεσβευτή των ΗΠΑ από 
εδώ. Ξέρω τους δημοσιογράφους που βάλατε 
να γράφουν άρθρα», πρόσθεσε.
«Πάρτε τα βρωμερά χέρια σας από την Τουρκία. 
Είμαι πολύ σαφής. Ξέρω πολύ καλά πώς θα θέ-
λατε να δημιουργήσετε αλληλοσπαραγμό στην 
Τουρκία. Σβήστε το πλατύ σας χαμόγελο και 
κρατείστε το μακριά από την Τουρκία».
Ο Σοϊλού συνέχισε κατηγορώντας τις πρεσβείες 
των ΗΠΑ στην Ευρώπη ότι συντονίζονται σε μια 
προσπάθεια να ελέγξουν την ήπειρο.

Ο Σοϊλού και η Ουάσινγκτον έχουν μια μακροχρό-
νια διαμάχη. Το 2018, η κυβέρνηση του Ντόναλντ 
Τραμπ επέβαλε προσωρινές κυρώσεις στον Σοϊ-
λού και στον υπουργό Δικαιοσύνης Αμπντουλχα-
μίτ Γκιουλ για τη σύλληψη και κράτηση του Αμερι-
κανού πάστορα Άντριου Μπράνσον.
Το επόμενο έτος, οι ΗΠΑ επέβαλαν και πάλι 
κυρώσεις στον Σοϊλού και σε άλλους Τούρκους 
αξιωματούχους σχετικά με την επίθεση της 
Τουρκίας εναντίον Κούρδων που υποστηρίζο-
νται από τις ΗΠΑ στη βορειοανατολική Συρία.
Και στις δύο περιπτώσεις οι κυρώσεις ήταν βρα-
χύβιες και αργότερα ήρθησαν. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φαρμακονήσι: Τουρκική ακταιωρός επιχειρεί να εμβολίσει σκάφος
του Λιμενικού

Αυστηρό μήνυμα Αθήνας σε Άγκυρα: Απορρίπτουμε τα ανυπόστατα και έωλα 
τουρκικά επιχειρήματα

Πυρά Τσαβούσογλου κατά δυτικών χωρών για το κλείσιμο των προξενείων

Σοϊλού στον πρεσβευτή των ΗΠΑ:Πάρε τα βρωμερά
σου χέρια μακριά από την Τουρκία

Επικαιρότητα
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Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα εξετασθούν 
οι υποψήφιοι το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 κα-
θώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων του πα-
νελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (πρόσκληση 
– προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ), ανακοίνωσε η 
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι θα 
εξεταστούν στις 09:00 το πρωί στην Δοκιμασία 
Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότη-

τας με μέγιστη διάρκεια εξέτασης τις 2 ώρες και 
45 λεπτά.
Στη συνέχεια, στις 14:30 μετά το μεσημέρι θα 
εξεταστούν στις Γενικές Γνώσεις, με τη διάρκεια 
της εξέτασης να είναι οι 2 ώρες και 30 λεπτά. 
Και στα δύο μαθήματα οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα μία ώρα 
νωρίτερα. Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα 

εξεταστούν, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζη-
τήσουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.
gr) εισάγοντας ένα από τα ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ή ταυ-
τοτητα. Το ΑΣΕΠ επισημαίνει ότι αιτήματα υπο-
ψηφίων για αλλαγές εξεταστικών κέντρων δεν 
γίνονται δεκτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τις δράσεις που έχει ήδη αναλάβει το υπουργείο 
Παιδείας έρχεται να πλαισιώσει το Πρόγραμμα 
«Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!», που 
παρουσίασε χθες κατά τη συνεδρίαση του υπουρ-
γικού συμβουλίου η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κε-
ραμέως.
Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σύ-
ντομα σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια 
προς επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή, σύμφω-
να με πηγές του υπουργείου Παιδείας.
Όπως σημειώνεται από το υπουργείο, ειδικότερος 
σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι «η πρό-
ληψη, εκπαιδευτική προσέγγιση, αντιμετώπιση 
και προστασία παιδιών και εφήβων από κάθε μορ-
φή βίας και σχολικού εκφοβισμού και η δημιουρ-
γία ασφαλών, ενταξιακών σχολικών και εκπαιδευ-
τικών περιβαλλόντων ικανών να προάγουν την 
αρμονική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο 
όλων των μαθητών/τριών και εκπαιδευμένων».
Αναλυτικ;oτερα, στο πλαίσιο του προγράμματος 
προβλέπονται:
1. Νέες δομές για την αντιμετώπιση της σχολικής 
βίας.
* Σε κεντρικό επίπεδο, επιτροπή εμπειρογνωμό-

νων που έχει την ευθύνη για την εποπτεία και την 
επιμέλεια του προγράμματος, καθώς και τη συνα-
γωγή σχετικών συμπερασμάτων.
* Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τετραμε-
λείς Ομάδες Δράσης, αποτελούμενες από τον Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης, έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης, 
ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.
* Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ο διευθυντής μαζί 
με έναν εκπαιδευτικό που ορίζεται από εκείνον 

(στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) ή τον σύμβουλο 
Σχολικής Ζωής (στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 
θα είναι υπεύθυνοι αντιμετώπισης της Σχολικής 
Βίας και Εκφοβισμού.
2. Συστηματικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.
* Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) θα 
αναπτύξει στοχευμένο επιμορφωτικό υλικό για 
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Άμεσος στό-
χος είναι η επιμόρφωση των Ομάδων Δράσης των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Υπεύθυνων 
Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 
των σχολικών μονάδων μέσα στο πρώτο έτος λει-
τουργίας του προγράμματος.
* Ήδη διενεργούνται επιμορφώσεις για θέματα 
διαχείρισης σχολικής βίας, όπως για παράδειγ-
μα το Σεπτέμβριο του 2022, σε 202 στελέχη εκ-
παίδευσης.
3. Πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών ενδο-
σχολικής βίας.
* Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ την αναπτύσσει σε 
συνεργασία με την κεντρική επιτροπή εμπειρο-
γνωμόνων. Σε αυτήν, οι μαθητές θα μπορούν να 
αναφέρουν περιστατικά ανώνυμα ή επώνυμα και 

οι γονείς μόνο επώνυμα. Θα δοθεί έτσι η δυνατό-
τητα σε περισσότερα θύματα σχολικού εκφοβι-
σμού να μιλήσουν και να υποστηριχθούν.
* Αποδέκτες των αναφορών θα είναι οι υπεύθυνοι 
αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 
της οικείας σχολικής μονάδας που θα μπορούν να 
επιληφθούν αμέσως των περιστατικών αυτών, 
ενώ θα ενημερώνονται και οι Ομάδες Δράσεις των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
* Οι Ομάδες Δράσεις θα συντάσσουν ετήσιες εκ-
θέσεις με τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά 
τους για τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας που 
έλαβαν χώρα μαζί με τις προτάσεις τους, και θα τις 
υποβάλλουν στον περιφερειακό διευθυντή Εκπαί-
δευσης ο οποίος θα ενημερώνει τακτικά το ΥΠΑΙΘ, 
εξασφαλίζοντας τη χάραξη μελλοντικής πολιτικής 
ενάντια στην ενδοσχολική βία βάσει δεδομένων.
* Η πλατφόρμα θα περιέχει επίσης καλές πρα-
κτικές, ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό 
προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
λειτουργώντας έτσι ως ο κεντρικός ψηφιακός 
κόμβος του ΥΠΑΙΘ για την ενδοσχολική βία και 
τον εκφοβισμό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανακοινώθηκαν το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα 
του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό

«Ίσως αύριο ή μεθαύριο θα ανακοινωθεί το πότε 
θα ξεκινήσει το Σαρακοστιανό καλάθι με κάποια 
πρόσθετα είδη τα οποία κατ' ουσίαν θα μπουν 
στο βασικό καλάθι» προανήγγειλε μιλώντας 
στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στο 
Θάνο Σιαφάκα ο αναπληρωτής υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.
Όπως έγινε με το καλάθι των Χριστουγέννων, 
τώρα θα προστεθούν νηστίσιμα τρόφιμα, 
προκειμένου να κρατηθούν οι τιμές χαμηλά, 
«ώστε να μπορέσουν όλοι οι συμπολίτες μας 
να αγοράσουν τα βασικά που απαιτούνται για 
την Σαρακοστή», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης.
Ο ίδιος υπενθύμισε ότι κάθε Τετάρτη ανανεώ-
νεται το καλάθι, επομένως μια πιθανή ημερο-
μηνία έναρξης του καλαθιού της Σαρακοστής 
θα μπορούσε να είναι η 15η Φεβρουαρίου, 
σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό.
Σχετικά με την νομοθετική ρύθμιση για το κα-
λάθι του νοικοκυριού, που κανονικά λήγει στις 
31 Μαρτίου, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε πως 
εφόσον η ακρίβεια παραμένει, η κυβέρνηση 
πρέπει να συνεχίσει την στήριξη και όπως είχε 
ειπωθεί εξ αρχής, οδεύοντας προς την λήξη 
του μέτρου, θα ληφθούν οι ανάλογες αποφά-
σεις, για να δοθούν οι σχετικές παρατάσεις.
Στο ερώτημα, τι εξοικονομεί μια οικογένεια 
αγοράζοντας από το καλάθι, ο κ. Παπαθανά-
σης, επανέλαβε πως μία τετραμελής οικογέ-
νεια κερδίζει περίπου 80 ευρώ τον μήνα. Μαζί 
με την κάρτα αγορών, για την οποία ξεκινούν 
οι αιτήσεις στις επόμενες ημέρες και έως 3 

Μαρτίου θα γίνει η καταβολή των ποσών, το 
Market Pass, θα δώσει ένα ποσό το οποίο εί-
ναι 10% στις αγορές των καταναλωτών. «Για 
μία τετραμελή οικογένεια αυτό σημαίνει 52 
ευρώ και αν χρησιμοποιεί η ίδια η οικογένεια 
και το καλάθι μπορεί να έχει ένα όφελος 80 
ευρώ. Δεν μπορούμε 100% να καλύψουμε την 
ακρίβεια. Θα ήταν ψέματα να το πούμε, αλλά 
κάνουμε κάθε τι, ό,τι μπορούμε, προκειμένου 
να στηρίξουμε τα νοικοκυριά» τόνισε ο κ. Πα-
παθανάσης.
Σε 6-7 ημέρες θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για 
την χορήγηση του Market Pass, ανέφερε ο ανα-
πληρωτής υπουργός και ο τρόπος υποβολής 
της αίτησης θα είναι ανάλογος με το Fuel Pass.
«Εάν επιλέξουμε να πιστωθούν τα χρήματα σε 
λογαριασμό IBAN, θα έχουμε μία μείωση 20%, 
αλλά θα καταβληθούν τρεις μήνες μαζί, δηλα-
δή Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος σε μία κα-

ταβολή στις 3 Μαρτίου και αφορά το 85% των 
συμπολιτών μας. Αυτό είναι που θέλουμε να 
κάνουμε, να στηρίξουμε πραγματικά τα νοικο-
κυριά και το έχουμε πει ότι αυτό το 10% είναι 
καλύτερο από το 7% που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ 
ως μείωση του ΦΠΑ» προσέθεσε ο κ. Παπαθα-
νάσης. «Οι πολίτες μπορούν άρα να επιλέξουν 
είτε να καταβληθούν τα χρήματα στο λογα-
ριασμό IBAN, διαφορετικά στην άυλη κάρτα 
πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν σε αγορές σε 
σουπερμάρκετ, οπωροπωλεία, παντοπωλεία, 
κρεοπωλεία αλλά και σε λαϊκές αγορές που 
όπου οι έμποροι και οι παραγωγοί έχουν POS» 
συμπλήρωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανά-
πτυξης, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο 
μέτρο θα τρέξει έξι μήνες.
Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι 15% σύμ-
φωνα με επίσημα στοιχεία, σημείωσε ο κ. Πα-
παθανάσης, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το 15% 
είναι το τρίτο χαμηλότερο της Ευρώπης.
Ο αναπληρωτής υπουργός, σημείωσε και ότι 
αλλάζει η σήμανση στα προϊόντα των σουπερ-
μάρκετ. Όπως είπε, από τότε που ξεκίνησε το 
καλάθι, έχουν γίνει διορθωτικές κινήσεις με 
τη σήμανση, ωστόσο παρατηρήθηκε ότι η τιμή 
μονάδος αναγράφεται με μικρά γράμματα. 
«Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι νομοθετούμε 
έτσι ώστε να υπάρχει με την ίδια γραμματοσει-
ρά, στο ίδιο μέγεθος και η τιμή του προϊόντος 
και η τιμή ανά κιλό. Αν για παράδειγμα αγορά-
ζουμε φέτα 300 γραμμάρια, θα έχουμε την τιμή 
του προϊόντος και δίπλα θα έχουμε την τιμή 

ανά κιλό. Αυτό γίνεται άμεσα. Σιγά σιγά εναρ-
μονίζονται όλα τα σουπερμάρκετ και βεβαίως 
και εμείς προβαίνουμε και σε ελέγχους για να 
δούμε αν έχει εναρμονιστεί όλη η λειτουργία 
των σουπερμάρκετ. Από Δευτέρα όλα τα σου-
περμάρκετ θα πρέπει να έχουν τις τιμές με τον 
ίδιο τρόπο» δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης.
Όσον αφορά στις εκπτώσεις, ισχύει πλέον ότι 
η τιμή αναφοράς απ' όπου ξεκινά η έκπτωση 
είναι η χαμηλότερη τιμή των τριάντα προηγού-
μενων ημερών. Και εκεί ξεκινούν οι έλεγχοι, 
σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, ενώ προει-
δοποίησε ότι τα πρόστιμα θα είναι αυστηρά.
Την ίδια ώρα, προσέθεσε ο κ. Παπαθανάσης, εί-
ναι στη Βουλή το νομοσχέδιο για το "phishing" 
(επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος). «Μέχρι 
τώρα δεν ήταν προστατευμένοι οι καταναλω-
τές. Τώρα βάζουμε ένα όριο από 1.000 ευρώ 
και πάνω. Οι τράπεζες θα πρέπει να αποζημιώ-
νουν, επομένως θα πρέπει να είμαστε και εμείς 
συνεπείς, να προσέχουμε να μη δίνουμε τους 
κωδικούς, δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε ποτέ 
κωδικό ούτε από το τηλέφωνο, ούτε από το λά-
πτοπ, ούτε από το κινητό. Θα ψηφιστεί αυτή 
την εβδομάδα, αρχές της ερχόμενης εβδομά-
δας και θα υπάρξουν και οι σχετικές δικλείδες 
ασφαλείας από τις τράπεζες να καλύψουν όλο 
αυτό το κενό. Επομένως, ένα ακόμα μέτρο, να 
προστατεύσει τους καταναλωτές» ανέφερε ο 
ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην «τελική ευθεία» οι ανακοινώσεις για το Καλάθι της Σαρακοστής

Από 16 έως 48 ευρώ κλιμακώνεται το όφελος 
των νοικοκυριών από τις επιδοτήσεις στην κα-
τανάλωση ρεύματος Φεβρουαρίου, σύμφωνα 
με τα ενδεικτικά παραδείγματα που έδωσε στη 
δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

Συγκεκριμένα:
-Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 400 κι-
λοβατώρες, θα πλήρωνε χωρίς την επιδότηση 

80 ευρώ και με την επιδότηση θα πληρώσει 64 
ευρώ.
-Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 700 κι-
λοβατώρες, θα πλήρωνε χωρίς την επιδότηση 
139 ευρώ και με την επιδότηση (μέχρι τις 500 
κιλοβατώρες) θα πληρώσει 119 ευρώ. Αν επι-
τύχει το στόχο εξοικονόμησης ενέργειας κατά 
15 %, θα έχει έκπτωση και στην κατανάλωση 
πάνω από 500 κιλοβατώρες και θα πληρώσει 
τελικά 111 ευρώ.

-Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 1200 κι-
λοβατώρες, θα πλήρωνε χωρίς την επιδότηση 
239 ευρώ και με την επιδότηση (μέχρι τις 500 
κιλοβατώρες) θα πληρώσει 219 ευρώ. Αν επι-
τύχει το στόχο εξοικονόμησης ενέργειας κατά 
15 %, θα έχει έκπτωση και στην κατανάλωση 
πάνω από 500 κιλοβατώρες και θα πληρώσει 
τελικά 191 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναλυτικά το όφελος από τις επιδοτήσεις στο ρεύμα
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Με συνεχείς ακροβασίες για μία μακρά 
περίοδο στην προσωπική και οικογε-
νειακή τους ζωή, περιγράφει στο Μικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο, ο εν διαστάσει 
σύζυγος της κατηγορουμένης Ρούλας 
Πισπιρίγκου, Μάνος Δασκαλάκης, την 
διαδρομή από τον γάμο τους, τους τσα-
κωμούς, τις απομακρύνσεις από την 
οικογενειακή εστία και τα όσα προηγή-
θηκαν και ακολούθησαν των τραγικών 
θανάτων των τριών παιδιών τους. Ο 
μάρτυρας περιέγραψε στο δικαστήριο 
την διτή συμπεριφορά της κατηγορου-
μένης, η οποία όπως λέει "είχε εμμονή" 
μαζί του, ακόμα και μέσα από το κελί 
της φυλακής, ενώ την ίδια ωρα "ως 
μάνα υπήρξε υπόδειγμα".
Ο μάρτυρας με χαμηλή και σταθερή 
φωνή που δεν άλλαζε εύκολα τόνο, 
περιέγραψε την κοινή ζωή του με την 
34χρονη και την γέννηση της Τζωρτζί-
νας και των άλλων δύο παιδιών τους 
αναφερόμενος δε μία, σε μια ομαλότη-
τα μέχρι που ,όπως είπε , ο θάνατος της 
Μαλένας το 2019 άλλαξε τα πράγματα. 
Κατά την κατάθεση του ενώπιον του 
δικαστηρίου ο μάρτυρας, επιχείρησε 
να εξηγήσει όλες τις πτυχές της συ-
μπεριφοράς του, το τελευταίο χρονικό 
διάστημα πριν την σύλληψη της κατη-
γορουμένης και την απαγγελία των κα-
τηγοριών, τονίζοντας πως, «σαν μάνα 
των παιδιών μου, όφειλα να τη στηρί-
ξω ως πατέρας. Δεν είχε δώσει κανένα 
απολύτως δικαίωμα. Είχα μια ιατροδι-
καστική για ηπατική ανεπάρκεια και 
μια αγενεσία φλεβόκομβου», αναφερό-
μενος στις απώλειες των μικρότερων 
παιδιών της οικογένειας Ίριδας και 
Μαλένας και στα ευρήματα των ιατρο-
δικαστικών εκθέσεων.
Για το πρόσφατο διάστημα, ο μάρτυρας 

έκανε λόγο για απειλές της Ρούλας Πι-
σπιρίγκου σε βάρος συγγενών του, ενώ 
αναφέρθηκε και στην περίοδο πριν τη 
σύλληψη της που η 34χρονη συνομι-
λούσε με δημοσιογράφο για να μάθει 
την πορεία της έρευνας για τη Τζωρτζί-
να. Είπε μάλιστα πως «ο πατέρας μου 
τη στήριζε την κατηγορούμενη. Ένα 
απόγευμα του είπε «αν με κατηγορή-
σουν θα τον πάρω μαζί μου. Όταν την 
ρώτησε γιατί του το λέει αυτό εκείνη 
του απάντησε «έτσι! Στο λέω». Έπειτα 
υπήρξε δημοσίευμα ότι θα έπαιρνα 
δικηγόρο τον Αλέξη Κούγια. Πήρε και 
απείλησε «αν πάρει Κούγια, θα πράξω 
αλλιώς»». Κατά την μαρτυρία του, στά-
θηκε και στις αμφότερες εξωσυζυγικές 
τους σχέσεις, λέγοντας πως εκείνος 
είχε συνάψει μία το 2018, ενώ όταν έμα-
θε για εξωσυζυγική σχέση της συζύγου 
του το 2021, έφυγε από το σπίτι. Συνέ-
δεσε ωστόσο αυτό το γεγονός με τον 
θάνατο της μικρότερης κόρης του ζευ-
γαριού, Ίριδας έξι ημέρες μετά, καθώς 

όπως είπε χαρακτηριστικά «υπήρξε 
ένας τσακωμός με την κατηγορουμένη 
για μια εξωσυζυγική σχέση και δημι-
ουργήθηκε ένας λεκτικός τσακωμός. Σε 
αυτό τον τσακωμό άκουγε η Τζωρτζίνα 
και πήρα το παιδί και το άλλαξα δω-
μάτιο. Επειδή εκείνη συνέχιζε να μου 
επιτίθεται λεκτικά και εγώ δεν ήθελα 
το παιδί μου να βλέπει τέτοια, της έρι-
ξα ένα χαστούκι. Έφυγα από το σπίτι. 
Μετά πληροφορήθηκα από την αδελφή 
της ότι το βρέφος μας είχε πρόβλημα. 
Το παιδί ήταν παγωμένο και η κατηγο-
ρούμενη του έκανε μαλάξεις. Πήγαμε 
στο νοσοκομείο και οι γιατροί μας ανα-
κοίνωσαν ότι και το βρέφος μας απεβί-
ωσε».
Για τα περιστατικά που οδήγησαν στον 
θάνατο την μεγαλύτερη κόρη του, Τζωρ-
τίνα ο πατέρας της περιέγραψε όλο το 
χρονικό από την περίοδο της αρχικής 
της ασθένειας μέχρι και την ημέρα του 
θανάτου της. Όπως είπε ενώπιον των 
δικαστών, ένα πρωί η σύζυγος του τον 

κάλεσε στο τηλέφωνο και του είπε ότι 
η Τζωρτζίνα έκανε σπασμούς και πως 
ζητάει να πάει στο νοσοκομείο. «Όταν 
πήγα να το δω το παιδί, οτιδήποτε κι αν 
τη ρωτούσα κοίταζε τη μητέρα της για 
να μου απαντήσει. Επειδή ήταν περίο-
δος κόβιντ έπρεπε να μείνει μόνο ένας 
και έτσι έμεινε η κατηγορούμενη. Τις 
επόμενες ημέρες δεν με άφηναν οι για-
τροί να μπω. Δεν ξέρω τι είχε πει στους 
γιατρούς. Έβαλα το δικηγόρο μου να 
μιλήσει με τον δικηγόρο της για να με 
αφήσουν».
Για το περιστατικό στο Καραμανδάνειο 
νοσοκομείο, ανέφερε χαρακτηριστικά 
«φεύγω το μεσημέρι και το απόγευμα 
με παίρνει η κατηγορούμενη και μου 
λέει «τρέχα το παιδί έμεινε». Πήγα και 
οι γιατροί προσπαθούσαν να το επα-
ναφέρουν. Τα κατάφεραν μετά από 55 
λεπτά. Ήταν το τρίτο παιδί. Είχα χάσει 
τη γη κάτω από τα πόδια μου. Το παιδί 
επανήλθε όντας πια τετραπληγικό». Ο 
μάρτυρας εξιστόρησε επίσης ότι από 
εκεί και μετά σε ένα τουλάχιστον επει-
σόδιο επιληπτικής κρίσης του παιδιού 
του ήταν παρών, αλλά και τις τελευταί-
ες ημέρες σε νοσοκομείο της Αθήνας 
για τιις οποίες ανέφερε «στο Αγλαΐα 
Κυριακού το παιδί κατάπεσε τελείως. 
Ειδικά την τελευταία μέρα δε μπορούσε 
να ανοίξει τα μάτια του καθόλου. Στις 
29/1 ήμουν μέσα στο λεωφορείο στο 
Κιάτο κι όταν με πήρε η κατηγορούμε-
νη, μου είπε ότι οι γιατροί προσπαθούν 
να επαναφέρουν το παιδί. Αυτά είναι 
τα πράγματα μέχρι και το θάνατο της 
Τζωρτζίνας μου». Η δίκη διακόπηκε για 
τις 7 Φεβρουαρίου οπότε και η κατά-
θεση θα συνεχιστεί με ερωτήσεις προς 
τον μάρτυρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δίκη Ρ. Πισπιρίγκου: Η κατάθεση του Μ. Δασκαλάκη

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού 
εξέδωσε η ΕΜΥ. Ενημερώνει για ψυχρές 
αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη που 
θα κινηθούν νοτιότερα και θα προκαλέ-
σουν κακοκαιρία με το όνομα ”ΜΠΑΡ-
ΜΠΑΡΑ” (”BARBARA”) στη χώρα μας από 
την Κυριακή (05/02/2023).
Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι 
χαμηλές θερμοκρασίες, ο ισχυρός πα-
γετός, οι κατά τόπους πυκνές χιονοπτώ-
σεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της 
ανατολικής Ελλάδας, καθώς και οι θυελ-
λώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 
μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά:
Χιονοπτώσεις
Α) Την Κυριακή (05/02/2023) θα επηρεα-
στούν με χιονοπτώσεις
1. Από τις πρώτες πρωινές ώρες τα νη-
σιά του βορείου Αιγαίου και μέχρι το 
μεσημέρι η Θράκη και η Χαλκιδική.
2. Πριν από το μεσημέρι οι χιονοπτώ-
σεις θα επεκταθούν νοτιότερα, θα εντα-
θούν και θα επηρεάσουν τις Σποράδες, 
τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, 
την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, 
ιδιαίτερα τη Βοιωτία και την Αττική. Οι 
χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη 

και στα πεδινά αυτών των περιοχών.
3. Από το απόγευμα χιόνια θα πέσουν 
στα ορεινά – ημιορεινά κυρίως των κε-
ντρικών και βόρειων Κυκλάδων καθώς 
και της Κρήτης. Στην Κρήτη οι χιονοπτώ-
σεις θα είναι κατά περιόδους πυκνές.
4. Καταιγίδες χιονιού θα εκδηλωθούν 
κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες και πα-
ραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.
Β) Τη Δευτέρα (06/02/2023) κατά περι-
όδους πυκνές χιονοπτώσεις θα εξακο-
λουθήσουν να σημειώνονται στα νησιά 
του βορείου Αιγαίου, στις Σποράδες, 
την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις 
Κυκλάδες και την Κρήτη.
Γ) Ειδικά για την Αττική χιονοπτώ-
σεις θα σημειωθούν από την Κυριακή 

(05/02/2023) αρχικά στα ανατολικά 
και τα βόρεια, οι οποίες από τις προ-
μεσημβρινές ώρες θα επεκταθούν στο 
μεγαλύτερο μέρος του νομού ενώ από 
το απόγευμα θα ενταθούν και θα χιονί-
σει και σε πεδινές περιοχές. Οι χιονο-
πτώσεις θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη 
ύφεση κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Ωστόσο από τη Δευτέρα το πρωί οι χιο-
νοπτώσεις θα ενταθούν εκ νέου σε όλο 
το νομό.
Δ) Την Τρίτη (07/02/2023) οι χιονοπτώ-
σεις αναμένεται να συνεχιστούν στην 
ανατολική Ελλάδα από τη Θεσσαλία 
και νοτιότερα (προσήνεμες περιοχές) 
καθώς επίσης στις Κυκλάδες και την 
Κρήτη, με μικρότερη όμως ένταση.

Χαμηλές θερμοκρασίες
Από την Κυριακή (05/02/2023) αναμένε-
ται βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας 
από βορρά προς νότο, της τάξεως των 
8 με 10 βαθμών. Αυτό θα έχει ως απο-
τέλεσμα την επικράτηση ισχυρού πα-
γετού κυρίως στα ηπειρωτικά, ο οποίος 
θα είναι κατά τόπους στα κεντρικά και 
βόρεια ολικός (καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας αρνητικές θερμοκρασίες).

Θυελλώδεις Άνεμοι
Από την Κυριακή (05/02/2023) το μεση-
μέρι θα πνέουν θυελλώδεις βόρειοι βο-
ρειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 
μποφόρ στα πελάγη, οι οποίοι από το 
απόγευμα της Κυριακής στο Ιόνιο και 
από την Τρίτη (07/02/2023) στο Αιγαίο, 
σταδιακά θα εξασθενήσουν.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέ-
λιξη της κακοκαιρίας θα υπάρχουν στην 
ανάλυση της καιρικής κατάστασης, 
καθώς επίσης στα τακτικά και έκτακτα 
δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ 
(www.emy.gr) και το λογαριασμό της 
στο twitter (@EMY_HNMS). Επισημαίνε-
ται ότι τα έκτακτα δελτία επικαιροποι-
ούνται τουλάχιστον ανά δωδεκάωρο.
Πηγή: ertnews.gr

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχεται η κακοκαιρία “Barbara” – 
Χιονοπτώσεις, παγετός, και θυελλώδεις άνεμοι
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Κτίριο από ανακυκλώσιμα υλικά; Και όμως γίνεται!

Εκ πρώτης όψεως βλέπει κανείς ένα σπίτι 
με ένα πολύχρωμο μείγμα από παράθυρα. 
Μικρά, μεγάλα, τετράγωνα, με λευκά ή καφέ 
πλαίσια. Παρόλα αυτά το αποτέλεσμα είναι 
άρτιο. Το βιώσιμο σπίτι που δημιούργησε η 
φοιτητική ομάδα RoofKIT, από το Ινστιτού-
το Τεχνολογίας Καρλσρούης (KIT), έλαβε την 
πρώτη θέση στον διεθνή πανεπιστημιακό 
διαγωνισμό «Solar Decathlon Europe» στο 
Βούπερταλ. «Τα παράθυρα τα αγοράσαμε 
από το Ebay και καθότι μεταχειρισμένα σχε-
διάσαμε την πρόσοψη ανάλογα», λέει η Έλε-
να Μπέρμαν, ερευνήτρια μεταχειρισμένων 
δομικών υλικών του Ινστιτούτου, η οποία 
βοήθησε και στο πρότζεκτ.
Το RoofKIT πραγματοποίησε το ακατόρ-
θωτο: οι κυβόλιθοι είναι φτιαγμένοι από 
οικοδομικά μπάζα, η πρόσοψη προέρχεται 
από ένα παλιό αχυρώνα, η μεταλλική σκάλα 
είναι επίσης μεταχειρισμένη αλλά και στο 
εσωτερικό του έχουν χρησιμοποιηθεί πε-
ταμένα και ανακυκλωμένα υλικά. Για παρά-
δειγμα η πρόσοψη της κουζίνας αποτελεί-
ται από πλαστικά κουπάκια γιαουρτιού και 
η καμπίνα του ντουζ είναι κατασκευασμένη 
από λιωμένα γυάλινα μπουκάλια.
Στο “ηλιακό χωριό” του Βούπερταλ με τα 
εκτεθειμένα πρότζεκτ μπορούσε να λά-
βει κανείς πληροφορίες αναφορικά με τις 
ανταλλαγές εξαρτημάτων όπως και να ενη-
μερωθεί για τα ανακυκλωμένα απορρίμματα 
που μπορούν να μεταμορφωθούν σε διαφο-
ρετικά είδη υψηλής ποιότητας . «Η συνήθης 
διαδρομή προς τη χωματερή πρέπει να στα-
ματήσει» σημειώνει ένας εκ των συμμετεχό-
ντων του έργου.  Όλοι οι συμμετέχοντες του 
Solar Decathlon έχουν δεσμευτεί για την 
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση 
των ειδών και έτσι ακριβώς έγινε καθώς πα-

ρουσιάστηκαν πολλές καινοτόμες ιδέες που 
θα αλλάξουν το μέλλον της αρχιτεκτονικής.

Μηδαμινή η χρήση ανακυκλωμένων δομι-
κών υλικών στα εργοτάξια
Στα σημερινά εργοτάξια όμως δεν γίνεται 
χρήση ανακυκλωμένων υλικών, παρόλο που 
συνιστάται σε μελέτες αρχιτεκτόνων και 
πολιτικών μηχανικών. Σε περίπτωση κατε-
δάφισης ενός κτιρίου μάλιστα, το 45% των 
οικοδομικών υλικών καταλήγει στη χωμα-
τερή, ένα άλλο 45% ανακυκλώνεται θερμικά 
και μόνο το 10% επαναχρησιμοποιείται σε 
έργα οδοποιίας, σημειώνει η Νάταλι Έσιχ, 
καθηγήτρια αρχιτεκτονικής στο Πανεπι-
στήμιο του Μονάχου. «Θα μπορούσαμε να 
αυξήσουμε την ανακύκλωση και την επανα-
χρησιμοποίηση περίπου στο 70 με 80% αλλά 
η νομοθεσία δεν μας το επιτρέπει, λόγω της 
τεκμηρίωσης που απαιτείται για τις επιβλα-
βείς ουσίες των υλικών. Την ίδια στιγμή ο νό-
μος αναφέρει πως ό,τι απομακρύνεται από 
τον χώρο δηλώνεται ως απόβλητο» επιση-
μαίνει η ειδικός στα βιώσιμα κτίρια.
Ένα ακόμη ζήτημα που τίθεται επί τάπητος 

είναι οι ευθύνες για τα παλιά δομικά υλικά. 
Ο Πέτερ Χούμπνερ, Πρόεδρος της Ένωσης 
Οικοδομικής Βιομηχανίας, αναφέρει πως 
προκειμένου να αποφευχθεί το όποιο ρίσκο 
απαγορεύεται συχνά η χρήση ανακυκλω-
μένων οικοδομικών υλικών με αποτέλεσμα 
να μειώνεται χωρίς λόγο ουσιαστικά το πο-
σοστό ανακύκλωσης. Η χρονοβόρα επίσης 
αλλαγή στους κανονισμούς επιβαρύνει τις 
διαδικασίες.
Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Cottbus 
– Senftenberg του Βρανδεμβούργου, Αγγέ-
λικα Μέτκε είναι υπέρμαχος της επαναχρη-
σιμοποίησης σκυροδέματος. Εδώ και δεκα-
ετίες ταξιδεύει στην Ευρώπη προκείμενου 
να πείσει τους κατασκευαστές να κάνουν 
χρήση τσιμεντένιων πλακών. Σύμφωνα με 
την ίδια, κατά την περίοδο της Ανατολικής 
Γερμανίας το σκυρόδεμα ήταν σπάνιο είδος 
και για τα άδεια κτίρια που παραμένουν σε 
αυτή την κατάσταση μετά τη γερμανική επα-
νένωση δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός, 
ώστε να δοθεί μια «δεύτερη ευκαιρία» σε 
αυτά τα υλικά.

Φώς στο τούνελ... των δομικών υλικών
Η παραγωγή καθώς και ο τεμαχισμός του 
μπετόν καταναλώνει τεράστια ποσότητα 
ενέργειας και ως εκ τούτου θεωρείται εχθρός 
του κλίματος. Η καθηγήτρια έχει υπολογί-
σει ότι η επαναχρησιμοποίηση των πλακών 

σκυροδέματος θα είχε έως και 95% λιγότερες 
εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα. Επίσης 
πρώτες ύλες όπως το χαλίκι και η άμμος 
σταδιακά λιγοστεύουν. «Εξορύσσουμε πάνω 
από 500 εκατομμύρια τόνους αδρανών υλι-
κών κάθε χρόνο ενώ ταυτόχρονα παράγουμε 
έως και 60 εκατομμύρια τόνους μπάζα». H 
ίδια έχει βοηθήσει στην αναδιαμόρφωση και 
κατασκευή διαφόρων κτιρίων χρησιμοποιώ-
ντας παλιές πλάκες σκυροδέματος απο κτί-
ρια «δωρητές», τις οποίες πρώτα είχε ελέγξει 
με τους φοιτητές της.
Το ερευνητικό πρόγραμμα ReCreate διε-
ρευνά την αποσυναρμολόγηση και επανα-
χρησιμοποίηση εξαρτημάτων όπως αυτές 
οι πλάκες σε έξι ευρωπαϊκές χώρες έως το 
2025. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να δώσει 
λύση σε πολλές κατασκευαστικές ανάγκες. Η 
Μέτκε προτείνει την αλλαγή των κτιριακών 
κατασκευών και διαδικασιών ώστε να είναι 
ευκολότερη η αναπροσαρμογή των υλικών 
κάθε φορά, όπως σε ένα σπίτι φτιαγμένο 
από παιδικά τουβλάκια. Η ψηφιοποίηση 
του κλάδου θα βοηθούσε επίσης σε μεγάλο 
βαθμό στην αδιάκοπη καταγραφή της εσω-
τερικής λειτουργίας των υλικών. Με τον τρό-
πο αυτό κάθε κτίριο που κατεδαφίζεται θα 
αποτελεί μια «δωρεά» για την κάλυψη των 
ήδη γνωστοποιημένων κατασκευαστικών 
αναγκών της περιοχής.
Προκύπτει όμως ένα πρόβλημα με την απο-
θήκευση αυτών των κατασκευών/υλικών, 
καθώς η κατεδάφιση δεν συμπίπτει πάντα 
με την κατασκευή ενός νέου κτιρίου και η 
αποθήκευσή τους κοστίζει. Η μηχανικός 

προτείνει ως πιθανή λύση την ανταλλαγή 
υλικών ή τις ηλεκτρονικές αγορές μέσω κα-
ταστημάτων που ήδη εμπορεύονται μετα-
χειρισμένες συσκευές. Το ίδιο θα μπορούσε 
να γίνει και τώρα με μια ψηφιακή διαδικα-
σία αποτύπωσης των υλικών. Επίσης η χρή-
ση μεγάλων μονάδων ανακύκλωσης που 
έχουν χώρους αποθήκευσης είναι ωφέλιμη. 
«Ό,τι δεν βρίσκει αγοραστή μετά από ένα 
ορισμένο χρονικό διάστημα, ας πούμε πέντε 
χρόνια, θα μπορούσε να τεμαχιστεί και να 
υποστεί επεξεργασία για παραγωγή σκυρο-
δέματος ή κατασκευή δρόμων» υπογραμμί-
ζει η Μέτκε.
Πηγή: www.dw.com

Έλλειψη δομικών υλικών με ταυτόχρονη εκτόξευση των 
τιμών στον κατασκευαστικό τομέα. Η ανακύκλωση των 
υλικών μπορεί να μετριάσει το πρόβλημα και να μειώσει 
τις εκπομπές CO2.

Κατασκευή απο ανακυκλώσιμα υλικά

Κτίριο "δωρητής" - οι πλάκες απο σκυρόδεμα 
επαναχρησιμοποιούνται

Κατασκευές - Ανακαινίσεις



Κατασκευές - Ανακαινίσεις
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Η παρακεταμόλη ανήκει στα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα, μη συνταγογραφού-
μενα φάρμακα. Είναι γνωστή για την αναλγητική και αντιπυρετική της δράση. 
Σε θεραπευτικές δόσεις είναι καλύτερα ανεκτή από άλλα ΜΣΑΦ (Μη Στεροειδή 
Αντιφλεγμονώδη).

Αν και χρησιμοποιείται για περισσότερο από 100 χρόνια για την ανακούφιση καθη-
μερινών πόνων όπως ο πονοκέφαλος, ο πονόδοντος, οι πόνοι περιόδου, η οστεο-
αρθρίτιδα και ο πυρετός, ο ακριβής μηχανισμός δράσης της παραμένει άγνωστος.

Η παρακεταμόλη είναι μια δραστική ουσία που συνδέεται άρρηκτα με την 
UNI-PHARMA καθώς πρώτη η UNI-PHARMA προχώρησε στη δημιουργία 
ενέσιμης παρακεταμόλης, μια μορφή που χρησιμοποιείται κατά κόρον στα 
νοσοκομεία ενώ συνεχώς επενδύει στην καινοτομία και τη δημιουργία νέων 
μορφών παρακεταμόλης για κάθε προφίλ ασθενή.

Το brand Apotel® αριθμεί σήμερα 12 διαφορετικες μορφές per os (δισκία, ανα-
βραζονται δισκία, κοκκία, σιρόπι, σταγόνες) καθώς και 3 υπόθετα με διαφορετι-
κές περιεκτικότητες (125mg, 250mg & 500mg).
Είναι το μοναδικό brand στην Ελλάδα που αυτή τη τη στιγμή κυκλοφορεί και δια-
θέτει στην ελληνική αγορά 5 διαφορετικές μορφές παρακεταμόλης 1g.

• Apotel Maximum 1g δισκίο
• Apotel Maximum 1g αναβράζοντα δισκία
• Apotel  Propolis - Λαμβάνεται ως χλιαρό ρόφημα και συνδυάζει 1g παρακετα-
μόλη με πρόπολη και βιταμίνη C
• Apotel Hot - Λαμβάνεται ως ζεστό ρόφημα, με γεύση λεμόνι και μέλι
• Apotel Espresso - Μπορεί να ληφθεί χωρίς νερό καθώς η καινοτόμα μορφή 
του σε κοκκία διασπείρεται απευθείας στο στόμα.

Άλλες μορφές που διατίθενται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά μόνο από τη 
UNI-PHARMA είναι οι κάτωθι:

• Apotel υπόθετα 125mg ιδανικό για βρέφη
• Apotel σταγόνες, με γεύση κεράσι, ιδανικές για βρέφη και μεγαλύτερης ηλικί-
ας παιδάκια που δυσκολεύονται και δε θέλουν να λάβουν σιρόπι.

(Αντενδείκνυται σε άτομα με σοβαρή ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Απαιτείται 
προσοχή σε γυναίκες, κατά την εγκυμοσύνη και την περίοδο της γαλουχίας. ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟΝ ΦΑΡΜΑ-
ΚΟΠΟΙΟ ΣΑ.)

O πόνος είναι μια δυσάρεστη αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία η ένταση
και η διάρκεια του οποίου επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητά μας

APOTEL
Η δύναμη της Παρακεταμόλης!

Υγεία

Tο Apotel Maximum 
έχει αναλγητικές  
και αντιπυρετικές 
ιδιότητες. 
Είναι ιδανικό για να 
ανακουφίσει από 
τον  πυρετό και από 
ήπιας έως μέτριας 
έντασης  πόνους των 
αρθρώσεων, μυϊκούς 
πόνους,   νευραλγί-
ες, πονοκεφάλους, 
πονόδοντο  αλλά και 
πόνους περιόδου.  

Το Apotel Σιρόπι πε-
ριέχει παρακεταμόλη 
και  αντιμετωπίζει  
αποτελεσματικά  
εμπύρετες   κατα-
στάσεις και ήπιας 
έως μέτριας έντασης 
πόνους  ποικίλης αιτι-
ολογίας. 

Η νέα βελτιωμένη 
του σύνθεση χωρίς 
ζάχαρη το καθιστά 
ιδανικό για βρέφη 
και παιδιά
μεγαλύτερης ηλικίας. 
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Ο κόσμος παραμένει «επικίνδυνα απρο-
ετοίμαστος» για την επόμενη πανδημία, 
προειδοποίησε σήμερα ο Ερυθρός Σταυ-
ρός, ιδιαίτερα καθώς οι μελλοντικές 
υγειονομικές κρίσεις πιθανόν να ενσκή-
ψουν παράλληλα με φυσικές καταστρο-
φές που συνδέονται με την κλιματική 
αλλαγή.
Υπάρχει «σοβαρή έλλειψη» ισχυρών συ-
στημάτων πρόληψης και προετοιμασίας 
παρά τις αδυναμίες που αποκαλύφθη-
καν κατά τα τρία χρόνια της πανδημί-
ας της Covid-19, όπως εκτιμά η Διεθνής 
Ομοσπονδία συλλόγων του Ερυθρού 
Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου 
(IFRC).
Το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό δίκτυο 
του κόσμου εκτιμά ότι η εμπιστοσύνη, 
η ισότητα και η τοπική δράση πρέπει να 
είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους 
να οικοδομηθεί η προετοιμασία για την 
επόμενη κρίση.
Για την IFRC, οι κυβερνήσεις δεν είναι πε-
ρισσότερο έτοιμες τώρα απ’ ό,τι ήταν το 
2019, όταν εμφανίστηκε στην Κίνα ο ιός 
της Covid-19.
Ιδίως καθώς οι χώρες πρέπει να είναι 
έτοιμες να αντιμετωπίσουν «πολλα-
πλούς κινδύνους και όχι μόνο έναν» 
διότι δύο κρίσεις μπορούν κάλλιστα να 
εμφανιστούν ταυτόχρονα.
Έτσι, το ανθρωπιστικό δίκτυο τονίζει 
την αύξηση των φυσικών καταστρο-
φών που συνδέονται με το κλίμα και 
τα κύματα επιδημιών κατά τη διάρκεια 
αυτού του αιώνα, μεταξύ των οποίων η 

Covid-19 δεν είναι παρά μόνο ένα παρά-
δειγμα.
Για τον Ερυθρό Σταυρό, τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα γίνονται ολοένα και πιο 
συχνά και έντονα, και «η δυνατότητά 
μας να τα αντιμετωπίσουμε είναι περι-
ορισμένη».

- Κρίση εμπιστοσύνης -
«Η πανδημία της Covid-19 θα πρέπει να 
είναι μια προειδοποίηση για να προετοι-
μαστεί η διεθνής κοινότητα από τώρα 
για την επόμενη υγειονομική κρίση», 
δήλωσε ο γενικός γραμματέας του IFRC 
Τζάγκαν Τσαπαγκάιν.
«Η επόμενη πανδημία θα μπορούσε 
να είναι άμεση και εάν η εμπειρία της 
Covid-19 δεν επιταχύνει τις προετοιμα-
σίες, τι θα μπορούσε να το κάνει;», διε-
ρωτήθηκε.
Σε έκθεσή του ο οργανισμός επιμένει 
στο γεγονός ότι οι κρίσεις πλήττουν πε-
ρισσότερο εκείνους που είναι ήδη ευπα-
θείς και ότι είναι «αυτοκαταστροφικό» 
το αφήνουν τους πιο φτωχούς εκτεθει-
μένους, διότι μια ασθένεια μπορεί να 
επιστρέψει με μια πιο επικίνδυνη μορ-
φή. Είναι επίσης «καταστροφικό για την 
κοινωνία».
Η IFRC εκτιμά ότι εάν οι πολίτες εμπι-
στεύονταν τα μηνύματα για την ασφά-
λεια, θα ήταν πρόθυμοι να συμμορ-
φωθούν με μέτρα δημόσιας υγείας και 
επίσης να αποδεχθούν τον εμβολιασμό. 
Και επιμένει στο γεγονός ότι η εμπιστο-
σύνη οικοδομείται σταδιακά, μια διαδι-

κασία που δεν μπορεί να περιμένει να 
ενσκήψει η κρίση.
Εάν η εμπιστοσύνη αποδυναμωθεί, τότε 
η πόλωση και ο ατομικισμός κυριαρ-
χούν, όπως κατέδειξε η πανδημία, σύμ-
φωνα με τον οργανισμό.

- Περισσότερες επενδύσεις-
Επιπλέον, η πανδημία ίσως επέτεινε 
τις υφιστάμενες ανισότητες, με κακές 
υποδομές υγιεινής, υπερπληθυσμό, 
έλλειψη πρόσβασης σε υγειονομικές 
και κοινωνικές υπηρεσίες και υποσι-
τισμό. Όλες αυτές είναι ευνοϊκές συν-
θήκες για την εξάπλωση ασθενειών.
«Ο πλανήτης πρέπει να αντιμετωπί-
σει τα υγειονομικά και κοινωνικοοι-
κονομικά τρωτά σημεία πολύ πριν 

από την επόμενη κρίση», συνέστησε 
ο οργανισμός, που συμβουλεύει να 
δοθεί βάρος στις τοπικές κοινότητες.
Η IFRC ζητά επίσης την ανάπτυξη 
προϊόντων που είναι φθηνότερα και 
πιο εύκολα στην αποθήκευση και τη 
διαχείριση προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί η πανδημία.
Έως το 2025, εκτιμά ότι οι χώρες θα 
πρέπει αυξήσουν την εγχώρια χρη-
ματοδότηση για την υγεία κατά ένα 
τοις εκατό του εγχώριου ακαθάρι-
στου προϊόντος και τη παγκόσμια 
χρηματοδότηση της υγείας κατά του-
λάχιστον 15 δισεκατομμύρια δολά-
ρια κατ’ έτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Την τελευταία εβδομάδα αυτό που 
βλέπουμε από τις μετρήσεις και τις 
ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ είναι μια απο-
κλιμάκωση όλων των γριποδων συν-
δρομών. Είναι η δεύτερη εβδομάδα που 
παρατηρείται αυτό, δυστυχώς όμως 
αυτό δεν αντικατοπτρίζεται ακόμα 
στην εικόνα των νοσοκομείων, τα οποία 
εξακολουθούν να δέχονται μεγάλη πίε-
ση στο τμήμα των επειγόντων περιστα-
τικών και πολλές εισαγωγές» δήλωσε 
στις «Συνδέσεις» ο Νίκος Τζανάκης.
Μιλώντας στην ΕΡΤ ο καθηγητής Πνευ-
μονολογίας, αναφέρθηκε στο θέμα της 
αποτελεσματικότητας των rapid test 
αναφορικά με τις παραλλαγές του κο-
ρονοϊού.

«Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής 
είναι ότι δεν έχει αλλάξει σημαντικά 
η ακρίβεια αυτών των τεστ. Δεν είναι 
τελεια όμως είναι αρκετή σε επίπεδο 
screening (παρακολούθησης) στο σπί-
τι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πιο 
σημαντικό από την ακρίβεια του τεστ 
είναι η διαδικασία λήψης» ανέφερε ο κ. 
Τζανάκης.

Πρέπει η λήψη να γίνεται σωστά
Σύμφωνα με τον ειδικό, «η διαδικασία 
λήψης πρέπει να είναι βαθιά από τη 
μύτη, αρκετή ώρα, αν είναι δυνατόν και 
από τα δυο ρουθούνια και με αρκετό 
υλικό. Αυτο που βλέπω καμία φορά ότι 
κάποιος βάζει για ένα δευτερόλεπτο 

στην άκρη της μύτης το στυλεό και νομί-
ζει ότι έκανε τεστ είναι αστείο. Πρέπει η 
λήψη να γίνεται σωστά».
Αναφερόμενος στον κορονοϊό και την 
επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα 
τόνισε ότι υπάρχει μια χρονοκαθυστέ-
ρηση ως προς τα κρούσματα. «Πρώτα 
πέφτουν τα κρούσματα και εν συνέχεια 
οι σκληροί δείκτες» επισήμανε η καθη-
γητής Πνευμονολογίας.
«Νομίζω ότι ο φετινός χειμώνας έχει 
μεγάλες διάφορες από τους υπόλοι-
πους. Μας βρίσκει σε ένα ανοσολογικό 
στάτους, σαν κοινότητα τελείως δια-
φορετικό από ό,τι είμασταν πριν από 
τον κορονοϊό. Λίγο ανοχύρωτους και 
με το ανοσοποιητικό μας απροετοίμα-
στο. Υπό την έννοια αυτή, πιστεύω, ότι 
θα πρέπει να μας προβληματίζει και 
να προσέχουμε ακόμα το γεγονός μην 
έχουμε μια επιπλέον αιχμή πανδημίας 
της γρίπης τους επόμενους μήνες. Αντί 
δηλαδή να έχουμε μια […] πανδημική 
καμπύλη, να έχουμε μια δικόρυφη παν-
δημική καμπύλη μέσα στο χειμώνα. Ελ-
πίζω ότι δεν θα γίνει αυτό» σχολίασε ο 
κ. Τζανάκης. 

Πως κινείται η πανδημική καμπύλη
Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι συνήθως η 
πανδημική καμπύλη κάνει μια κορύφω-
ση και μετά πέφτει. Αν πέσει πρόσκαιρα 
και επανέλθει με μια νέα κορύφωση τότε 
λέμε ότι είναι μια δικόρυφη, με δυο κο-

ρυφώσεις..  
«Αν δεν έχουμε αυτό το ενδεχόμενο που 
είναι κάτι που φοβίζει και προβληματί-
ζει, λόγω της ιδιαιτερότητας του φετι-
νού χειμώνα, τότε βρισκόμαστε σε μια 
αποκλιμάκωση», πρόσθεσε.
Όσον αφορά την ανακοίνωση του Ερυ-
θρού Σταυρου ότι δεν είναι έτοιμος ο κό-
σμος για μια νέα πανδημία απάντησε ότι 
«δεν είναι εύκολο να έρθει μια καινούρ-
για πανδημία πίσω από την άλλη. Συ-
νήθως υπάρχει ένα διάστημα μερικών 
ετών, θα πρέπει να προετοιμαστούμε 
για αυτές. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, 
λόγω της μεταδοτικότητάς τους, οι παν-
δημιες που οφείλονται σε αναπνευστι-
κούς μικροοργανισμούς και ιούς διότι 
αυτοί μεταδίδονται παρα πολύ εύκολα, 
αστραπιαία σε όλο τον κόσμο και δημι-
ουργούν πολλά κρούσματα και πολλές 
ανάγκες στα υγειονομικά συστήματα».
Εκτίμησε, παράλληλα ό,τι αυτό το εν-
δεχόμενο είναι πολύ μακρινό επισημαί-
νοντας ωστόσο ότι συμμερίζεται τον 
προβληματισμό του Ερυθρού Σταυρου: 
«Προτρέπω όχι μόνο την Ελλάδα αλλα 
όλα τα συστήματα τα υγειονομικά, να εί-
ναι αλληλένδετα διότι ζούμε την εποχή 
που είμαστε ένα μεγάλο χωριό. Θα πρέ-
πει να προετοιμαστούν διότι από εδώ 
και μετά ίσως να έχουμε πανδημικες 
κρίσεις με αυξανόμενη ταχύτητα».

Πηγή: ertnews,gr

Ερυθρός Σταυρός: Επικίνδυνα απροετοίμαστος ο κόσμος
για την επόμενη επιδημία

Ν. Τζανάκης: Προσοχή να μην έχουμε δικόρυφη πανδημική καμπύλη μέσα 
στο χειμώνα – Υπάρχει χρονοκαθυστέρηση ως προς τα κρούσματα
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Οι άνθρωποι που κάνουν χρήση 
μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 
φαρμάκων, εμφανίζουν χαμη-
λότερα ποσοστά βίας, σύμφω-
να με μια νέα μεγάλη βρετανο-
σουηδική επιστημονική μελέτη, 
την πρώτη που κάνει αυτή τη 
συσχέτιση. Πρόκειται για τους 
βήτα αποκλειστές ή αναστολείς, 
φάρμακα που μπλοκάρουν τους 
αδρενεργικούς υποδοχείς.
Η έρευνα, που έγινε σε βάθος 
οκταετίας, δείχνει ότι κατά τις 
περιόδους που οι ασθενείς παίρ-
νουν τους β-αποκλειστές, εμφα-
νίζουν μειωμένη τάση για εγκληματική 
βία, σε σύγκριση με τις περιόδους που 
δεν παίρνουν αυτά τα φάρμακα. Αν αυτό 
επιβεβαιωθεί και από άλλες μελέτες, 
τότε τα εν λόγω φάρμακα μπορεί μελ-
λοντικά να αξιοποιηθούν για τη διαχεί-
ριση της επιθετικότητας στα άτομα με 

ψυχιατρικά προβλήματα.
Οι β-αναστολείς χρησιμοποιούνται σή-
μερα κατά της υπέρτασης, της στηθάγ-
χης, των οξέων καρδιαγγειακών περι-
στατικών, της καρδιακής ανεπάρκειας, 
της καρδιακής αρρυθμίας, της ημικρα-
νίας, των συμπτωμάτων υποθυρεοειδι-
σμού, του γλαυκώματος κ.α. Επίσης συ-

χνά χρησιμοποιούνται κατά του 
άγχους, ενώ έχουν προταθεί και 
κατά της κλινικής (μείζονος) κα-
τάθλιψης. Επίσης έχουν συνδεθεί 
με πιθανώς αυξημένο κίνδυνο για 
αυτοκτονική συμπεριφορά (αν 
και τα σχετικά στοιχεία δεν είναι 
επιβεβαιωμένα).
Οι ερευνητές του Πανεπιστημί-
ου της Οξφόρδης και του ιατρι-
κού Ινστιτούτου Καρολίνσκα του 
Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, 
με επικεφαλής τον καθηγητή 
εγκληματολογικής ψυχιατρικής 
Σίνα Φεϊζέλ, που έκαναν τη σχε-

τική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό 
«PLoS Medicine», ανέλυσαν στοιχεία για 
περίπου 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους 
χρήστες β-αποκλειστών, συγκρίνοντας 
την ψυχική υγεία και συμπεριφορά τους 
την περίοδο που έπαιρναν τα φάρμακα 
με τις περιόδους που δεν τα έπαιρναν.

Διαπιστώθηκε ότι η θεραπεία με 
β-αποκλειστές σχετιζόταν με 13% μι-
κρότερο κίνδυνο καταδίκης για βίαιο 
έγκλημα, 8% μικρότερο κίνδυνο νοση-
λείας λόγω ψυχιατρικής διαταραχής 
και 8% μεγαλύτερη πιθανότητα για αυ-
τοκτονική συμπεριφορά. Αναμένονται 
μεγαλύτερες ελεγχόμενες και τυχαιο-
ποιημένες κλινικές μελέτες πάνω στη 
σχέση β-αποκλειστών και βίας/επιθετι-
κότητας.
«Σε μια μελέτη από τον πραγματικό κό-
σμο που αφορούσε 1,4 εκατομμύρια άτο-
μα, οι βήτα αποκλειστές σχετίζονταν με 
μειωμένες κατηγορίες για εγκληματική 
βία ιδίως στα άτομα με ψυχιατρικές δι-
αταραχές. Ο αναπροσανατολισμός της 
χρήσης αυτών των φαρμάκων για τη 
διαχείριση της επιθετικότητας και της 
βίας μπορεί να βελτιώσει την έκβαση 
των ασθενών», δήλωσε ο δρ Φεϊζέλ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένας γενικότερα υγιεινός τρόπος ζωής 
και ιδιαίτερα η υγιεινή διατροφή σχετί-
ζεται με πιο αργή απώλεια της μνήμης 
στους ηλικιωμένους, δείχνει μια νέα με-

γάλη κινεζική επιστημονική έρευνα. Τα 
οφέλη αφορούν ακόμη και όσους έχουν 
το κατ' εξοχήν γονίδιο (ΑΡΟΕ), που αυξά-
νει τον κίνδυνο για νόσο Αλτσχάιμερ και 
άνοια.
Η μνήμη μειώνεται συνεχώς μετά από μια 
ηλικία, αλλά οι άνθρωποι, όπως δείχνει 
και η νέα μελέτη, μπορούν να επιβραδύ-
νουν αυτή την εξέλιξη. Όσες περισσότε-
ρες υγιεινές συμπεριφορές συνδυάζονται 
(διατροφή, σωματική άσκηση, κοινωνικές 
επαφές, γνωστικά ερεθίσματα όπως διά-
βασμα και γράψιμο, μη κάπνισμα, μη κα-
τανάλωση ακλοόλ κ.α.) -με κυριότερη σε 
ειδικό βάρος τη διατροφή- τόσο μεγαλύ-
τερο θα είναι το όφελος.
Οι ερευνητές του Ιατρικού Πανεπιστημί-

ου της Πρωτεύουσας, του Νοσοκομείου 
Σουανγού και του Εθνικού Κέντρου Νευ-
ρολογικών Διαταραχών του Πεκίνου, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British 
Medical Journal» (BMJ), ανέλυσαν στοιχεία 
για περίπου 29.000 ανθρώπους άνω των 
60 ετών (μέση ηλικία τα 72 έτη), οι οποί-
οι είχαν φυσιολογική γνωστική λειτουρ-
γία στην αρχή της έρευνας που διήρκεσε 
δέκα χρόνια. Το 20% των συμμετεχόντων 
ήταν φορείς του γονιδίου κινδύνου ΑΡΟΕ.
Η μελέτη έκανε εκτίμηση πόσο ωφελεί τη 
μνήμη κάθε μία ξεχωριστά συμπεριφο-
ρά και κατέληξε ότι πιο ωφέλιμη είναι η 
διατροφή, ενώ ακολουθούν κατά σειρά 
τα γνωστικά ερεθίσματα και η σωματική 

άσκηση. Ακόμη και οι φορείς του γονιδί-
ου ΑΡΟΕ, αν τηρούν μια σειρά από υγιει-
νές συνήθειες, εμφανίζουν πιο αργή έκ-
πτωση της μνήμης τους.
Όσοι ζούσαν πιο υγιεινά, είχαν σχεδόν 
30% μικρότερη πιθανότητα για ήπια γνω-
στική εξασθένηση και 90% για άνοια, σε 
σύγκριση με όσους έκαναν την πιο ανθυ-
γιεινή διατροφή και γενικότερα την πιο 
ανθυγιεινή ζωή (σωματικά αδρανείς, χω-
ρίς γνωστικά ερεθίσματα, κοινωνικά απο-
μονωμένοι, καπνιστές, χρήστες αλκοόλ).
«Η πρόληψη είναι σημαντική δεδομένης 
της απουσίας αποτελεσματικών θεραπει-
ών για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τις σχετι-
κές άνοιες», επεσήμαναν οι ερευνητές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όσοι παίρνουν φάρμακα β-αποκλειστές, είναι λιγότερο βίαιοι

Βραδύτερη η απώλεια μνήμης στους ηλικιωμένους που κάνουν υγιεινή ζωή 
και πάνω από όλα υγιεινή διατροφή

Η συχνή κατανάλωση πολύ επεξεργα-
σμένων τροφίμων συνδέεται με αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και 
θανάτου από αυτόν, ιδίως αναφορικά με 
γυναικολογικούς καρκίνους, δείχνει μια 
νέα διεθνής επιστημονική έρευνα. Πρό-
κειται για την πιο ολοκληρωμένη μέχρι 
σήμερα αξιολόγηση όσον αφορά τη σχέ-
ση ανάμεσα στις πολύ επεξεργασμένες 
τροφές και στους καρκίνους.
Τέτοια τρόφιμα είναι όσα έχουν υποστεί 
σημαντική επεξεργασία κατά την παρα-
γωγή τους, όπως ποτά με ανθρακικό, 
συσκευασμένα ψωμιά, έτοιμα φαγητά, 
δημητριακά κ.α. Συχνά τέτοια προϊό-
ντα είναι σχετικά φθηνά, βολικά στην 
κατανάλωση και προωθούνται μέσω 
ισχυρού μάρκετινγκ. Παράλληλα όμως 
έχουν συνήθως μεγαλύτερη ποσότη-
τα αλατιού, λιπών, ζάχαρης, τεχνητών 
προσθετικών και άλλων ουσιών. Άλλες 
μελέτες έχουν συσχετίσει αυτές τις τρο-
φές με παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, 
καρδιαγγειακές παθήσεις κ.α.
Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγεί-
ας του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου, 
σε συνεργασία με επιστήμονες της Διε-
θνούς Υπηρεσίας Έρευνας για τον Καρ-
κίνο (IARC) και των πανεπιστημίων του 
Σάο Πάολο (Βραζιλία) και Nova Λισαβό-

νας (Πορτογαλία), οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιο-
δικό eClinical Medicine, ανέλυσαν στοι-
χεία για περίπου 198.000 άτομα 40-69 
ετών, η υγεία των οποίων παρακολου-
θήθηκε σε βάθος δεκαετίας, ειδικότερα 
αναφορικά με τη διάγνωση 34 διαφο-
ρετικών καρκίνων και της πιθανότητας 
θανάτου από αυτούς. Στη διάρκεια της 
μελέτης, περίπου 16.000 άνθρωποι εμ-
φάνισαν καρκίνο και 4.000 πέθαναν 
εξαιτίας του.
Διαπιστώθηκε ότι για κάθε 10% αύξη-
ση στην κατανάλωση πολύ επεξεργα-
σμένων τροφίμων από έναν άνθρωπο, 
υπήρχε αύξηση 2% στην πιθανότητα 
γενικά να διαγνωσθεί καρκίνος και 19% 
ειδικότερα στην πιθανότητα εμφάνισης 
καρκίνου των ωοθηκών. Ακόμη, υπήρχε 
αύξηση στη θνησιμότητα από καρκίνο 
κατά 6% γενικά και ειδικότερα κατά 16% 
από καρκίνο του μαστού και κατά 30% 
από καρκίνο των ωοθηκών.
Η επικεφαλής ερευνήτρια δρ Έστερ 
Βάμος του Imperial δήλωσε ότι «η νέα 
μελέτη έρχεται να προστεθεί στις αυ-
ξανόμενες ενδείξεις ότι τα άκρως επε-
ξεργασμένα τρόφιμα είναι πιθανό να 
επηρεάσουν αρνητικά την υγεία, μεταξύ 
άλλων αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκί-

νου...Άλλα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν 
ότι η μείωση των πολύ επεξεργασμένων 
τροφών στη διατροφή μας μπορεί να 
παρέχει σημαντικά οφέλη για την υγεία. 
Μελλοντική έρευνα πρέπει να επιβεβαι-
ώσει αυτά τα ευρήματα».
Η κύρια ερευνήτρια δρ Κιάρα Τσανγκ, 
επίσης του Imperial, ανέφερε ότι «τα 
πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα βρίσκο-
νται παντού και προωθούνται έντονα με 
φθηνές τιμές και ελκυστικές συσκευασί-
ες, προκειμένου να αυξηθεί η κατανάλω-
σή τους. Αυτό δείχνει ότι το διατροφικό 
περιβάλλον μας χρειάζεται επειγόντως 
μεταρρύθμιση για να προστατευθεί ο 
πληθυσμός από τα πολύ επεξεργασμένα 
τρόφιμα».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και 
η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γε-
ωργίας του ΟΗΕ έχουν προηγουμένως 
απευθύνει σύσταση για περιορισμό των 
πολύ επεξεργασμένων τροφίμων στο 
πλαίσιο μιας πιο υγιεινής διατροφής. 
Σε αρκετές χώρες, όπως Γαλλία, Καναδά 
και Βραζιλία, γίνονται προσπάθειες για 
μείωση της κατανάλωσης αυτών των 
τροφών.
Οι ερευνητές πρότειναν, μεταξύ άλλων, 
να υπάρχουν σαφείς προειδοποιητικές 
σημάνσεις στις συσκευασίες των πολύ 
επεξεργασμένων τροφίμων, ώστε να 
προστατευθούν κυρίως τα φτωχότερα 
νοικοκυριά που είναι πιο ευάλωτα στα 
φθηνά αλλά και ανθυγιεινά προϊόντα.
Από την άλλη, οι επιστήμονες παραδέ-
χθηκαν ότι η μελέτη παρατήρησής τους 
δεν αποδεικνύει μια σχέση αιτίας-απο-
τελέσματος μεταξύ πολύ επεξεργασμέ-
νων τροφών-καρκίνου, αλλά μια συσχέ-
τιση, γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη 
έρευνα ώστε να αποδειχθεί μια τέτοια 
σχέση. Πρόσθεσαν ότι ο καρκίνος έχει 
πια ξεπεράσει την καρδιαγγειακή νόσο 
ως κυριότερη αιτία πρόωρου θανάτου 
σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυξημένος ο κίνδυνος καρκίνου από τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα
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Καθώς ο γηραιότερος άνθρωπος στον 
κόσμο, η Γαλλίδα αδελφή Αντρέ, πέθα-
νε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 
118 ετών, το θέμα της ανθρώπινης μα-
κροβιότητας συνεχίζει να διχάζει τους 
ερευνητές: η ύπαρξή μας είναι βιολογι-
κά περιορισμένη ή μπορεί να αυξάνε-
ται επ' αόριστον;
Στο τέλος του 18ου αιώνα, ο (Georges-
Louis Leclerc, Comte de) Buffon έκανε 
την εκτίμηση ότι ένας άνθρωπος με 
καλή υγεία, που δεν έχει πάθει ατύχη-
μα ούτε πάσχει από κάποια νόσο μπο-
ρεί να ζήσει μέχρι τα 100 χρόνια κατά 
το μέγιστον.
Οι 100ετείς ήταν στην εποχή του πολύ 
σπάνιες περιπτώσεις. Όμως, με την 
βελτίωση των συνθηκών ζωής και την 
πρόοδο της Ιατρικής, οι υποθέσεις για 

τα χρονικά όρια της ανθρώπινης ζωής 
άλλαξαν σταδιακά.
Το 1995, καταγράφηκε νέο ρεκόρ, όταν 
η Γαλλίδα Ζαν Καλμάν γιόρτασε τα 
120ά της γενέθλια. Πέθανε το 1997 σε 
ηλικία 122 ετών και παραμένει μέχρι 
σήμερα ο άνθρωπος, με πιστοποιημέ-
νη χρονολογία γεννήσεως, που έζησε 
περισσότερο στην ιστορία της ανθρω-
πότητας.
Γενικότερα, από το 1950, ο αριθμός 
των γάλλων ηλικίας 100 ετών και άνω 
διπλασιαζόταν κάθε δέκα χρόνια για 
να φθάσει στους 27.500 στο τέλος του 
2021, σύμφωνα με τον Εθνικό Ινστιτού-
το Δημογραφικών Μελετών (Ined). Και 
μέχρι το 2060 μπορεί να επταπλασια-
σθούν. Παράλληλα, από την δεκαετία 
1980, έχει εμφανισθεί η ομάδα των 

άνω των 110 ετών, που θέτει και πάλι 
το ζήτημα του ορίου της ανθρώπινης 
μακροβιότητας.
Οι ερευνητές είναι διχασμένοι. Από την 
μία πλευρά υπάρχουν εκείνοι που υπε-
ρασπίζονται την ιδέα ότι η ζωή ορίζε-
ται από βιολογικούς περιορισμούς.
Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην επι-
θεώρηση Nature το 2016, οι γενετιστές 
έδειξαν ότι δεν έχει υπάρξει αύξηση 
της ανθρώπινης μακροβιότητας από 
το τέλος της δεκαετίας του 1990.
Στηριζόμενοι σε δημογραφικά στοι-
χεία, ανακάλυψαν ότι από τον θάνατο 
της Ζαν Καλμάν, η μέγιστη διάρκεια 
ζωής των ανθρώπων έχει μειωθεί, 
παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όλο 
και περισσότεροι υπέργηροι άνθρω-
ποι στον κόσμο. «Συμπεραίνουν ότι 
η διάρκεια της ανθρώπινης ζωής έχει 
ένα φυσικό όριο και ότι το όριο της 
μακροβιότητας τοποθετείται γύρω 
στα 115 έτη», δηλώνει ο δημογράφος 
και ειδικός σε θέματα μακροβιότητας 
Jean-Marie Robine.

 «Γενετικές τροποποιήσεις»
«Ομως η υπόθεση αμφισβητείται εν 
μέρει από μεγάλο αριθμό δημογρά-
φων», συνεχίζει.
Ετσι, μελέτη που δημοσιεύθηκε το 
2018 στην επιθεώρηση Science υπο-
στηρίζει ότι το ποσοστό της θνητότη-
τας αυξάνεται με την ηλικία, αλλά επι-
βραδύνεται μετά τα 85 έτη και φτάνει 
μέχρι το 50% έως 60% ετησίως περί τα 
107 έτη.
«Με την θεωρία αυτή, αν έχουμε 12 
ανθρώπους ηλικίας 110 ετών, θα επι-
βιώσουν 6 στα 111 χρόνια, 3 στα 112 

κοκ...», συνοψίζει ο Jean-Marie Robine. 
«Αλλά επί εκατό 100ετών, θα υπάρ-
χουν 50 111 ετών, 25 112 ετών κοκ...», 
λέει ο ερευνητής. «Χάρη σε μία αυξητι-
κή τάση, δεν υπάρχουν προσδιορισμέ-
να όρια μακροβιότητας».
Σύμφωνα με γαλλική μελέτη που θα 
δημοσιευθεί το 2023, η δημογραφική 
ομάδα του Inserm αποδεικνύει ωστό-
σο ότι η θνητότητα συνεχίζει να αυξά-
νεται μετά τα 105 χρόνια.
Αυτό είναι επιχείρημα υπέρ της ύπαρ-
ξης βιολογικού ορίου στην μακροβιό-
τητα; Ο Jean-Marie Robine είναι επιφυ-
λακτικός.
«Θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε 
στοιχεία, όπως γινόταν πάντα, και σιγά 
σιγά να βελτιώνουμε την κατάσταση 
της υγείας των υπερηλίκων», λέει.
Πολλοί ερευνητές μαζί του προτιμούν 
να παραμείνουν επιφυλακτικοί: «δεν 
υπάρχει προς το παρόν οριστική απά-
ντηση», λέει η France Meslé, διευθύ-
ντρια ερευνών στο Ined. «Ακόμη και 
αν βαίνουν αυξανόμενοι, οι άνθρωποι 
που φθάνουν σε πολύ μεγάλη ηλι-
κία είναι ακόμη πολύ περιορισμένοι 
αριθμητικά και εξακολουθούμε να μην 
μπορούμε να κάνουμε σημαντικές στα-
τιστικές εκτιμήσεις».
Συνοπτικά, πρέπει να περιμένουμε να 
έχουμε ικανό αριθμό ανθρώπων άνω 
των 110 ετών για να μπορούμε να βγά-
λουμε αξιόπιστα αποτελέσματα.
Ορισμένοι ειδικοί, επίσης, όπως ο γη-
ρίατρος Eric Boulanger, δεν αποκλεί-
ουν την είσοδο στο παιγνίδι και άλλων 
παραγόντων τα επόμενα χρόνια. Ο 
ειδικός δηλώνει ότι «γενετικές τροπο-
ποιήσεις» θα μπορούσαν, για παρά-
δειγμα, να μεταθέσουν την ηλικία του 
θανάτου, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
στα 140 ή στα 150 χρόνια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τόσο η κοινωνική απομόνωση όσο κυ-
ρίως η μοναξιά σχετίζονται με αυξη-
μένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, 
δείχνει μια νέα μεγάλη κινεζο-βρετα-
νική επιστημονική μελέτη. Και οι δύο 
παράγοντες παίζουν ρόλο, αλλά ο πιο 
καθοριστικός είναι σε ποιό βαθμό κά-
ποιος νιώθει μόνος, άσχετα με το πόσο 
μόνος είναι πραγματικά.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι 
η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά 
είναι σημαντικοί παράγοντες καρδιαγ-
γειακού κινδύνου. Η νέα έρευνα αναδει-
κνύει τη συσχέτιση αυτή ειδικά στην 
περίπτωση της καρδιακής ανεπάρκει-
ας. Η κοινωνική απομόνωση αφορά την 
αντικειμενική κατάσταση ανυπαρξίας 
κοινωνικών επαφών και σχέσεων, ενώ 
η μοναξιά αφορά το οδυνηρό συναί-
σθημα αδυναμίας πραγματικής κοινω-
νικής αλληλεπίδρασης, ακόμη και όταν 
υπάρχει παρουσία άλλων.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα 
Τζιχούι Ζανγκ του Ιατρικού Πανεπι-
στημίου της Γκουανγκτσού, οι οποίοι 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο πε-
ριοδικό "JACC: Heart Failure" του Αμε-
ρικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, 
ανέλυσαν βρετανικά ιατρικά αρχεία 
για περίπου 465.000 άτομα μέσης και 

τρίτης ηλικίας (μέσος όρος τα 57 έτη) 
σε βάθος τουλάχιστον 12ετίας, εκ των 
οποίων σχεδόν 12.900 είχαν διαγνω-
στεί με καρδιακή ανεπάρκεια.
Διαπιστώθηκε ότι μοναξιά και κοινω-
νική απομόνωση αυξάνουν τον κίνδυ-

νο καρδιακής ανεπάρκειας κατά 15% 
έως 20%. Όμως η κοινωνική απομόνω-
ση συνιστά από μόνη της παράγοντα 
κινδύνου μόνο όταν απουσιάζει το 
αίσθημα μοναξιάς. Με άλλα λόγια, αν 
κάποιος είναι κοινωνικά απομονωμέ-

νος και παράλληλα νιώθει μοναξιά, η 
δεύτερη είναι πιο σημαντική αναφορι-
κά με την πιθανότητα εμφάνισης καρ-
διακής ανεπάρκειας. Επίσης η μοναξιά 
αυξάνει τον σχετικό κίνδυνο ακόμη και 
αν κανείς δεν έχει καθόλου κοινωνική 
απομόνωση.

Γενικότερα, τόσο η μοναξιά όσο και η 
κοινωνική απομόνωση είναι συχνότερες 
στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες. Αν 
κανείς καπνίζει και είναι παχύσαρκος, ο 
κίνδυνος για καρδιακή ανεπάρκεια είναι 
περαιτέρω αυξημένος.
"Τα ευρήματα δείχνουν ότι η επίπτωση 
της υποκειμενικής μοναξιάς είναι πιο 
σημαντική από ό,τι της αντικειμενικής 
κοινωνικής απομόνωσης. Τα αποτελέ-
σματα μας δείχνουν ότι όταν η μονα-
ξιά είναι παρούσα, η κοινωνική απο-
μόνωση δεν είναι πια σημαντική για 
την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας. 
Η μοναξιά είναι ισχυρότερος παράγο-
ντας ψυχολογικού στρες από ό,τι η κοι-
νωνική απομόνωση και είναι συχνή σε 
άτομα που είναι εχθρικά ή έχουν στρε-
σογόνες κοινωνικές σχέσεις", δήλωσε 
ο δρ Ζανγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανθρώπινη μακροβιότητα έχει βιολογικό όριο;
Το θέμα εξακολουθεί να διχάζει

Μοναξιά και κοινωνική απομόνωση αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιακή 
ανεπάρκεια
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Τα παιχνίδια survival horror διανύουν μια 
μικρή αναγέννηση. Ένα είδος παιχνιδιού 
που μεσουρανούσε στην δεκαετία του 
2000, φαινομενικά εξαφανίστηκε με την 
άφιξη των κονσόλων 8ης γενιάς και τώρα 
κάνει την επάνοδό του στο mainstream με 
τις κυκλοφορίες του Callisto Protocol, του 
Remake του Resident Evil 4, και του παιχνι-
διού που θα δούμε σε αυτό το review, Dead 
Space. Ένας από τους κύριους λόγους για 
την μείωση της δημοτικότητας του είδους 
είναι η θεωρία του ότι δεν μπορεί κάτι να 
είναι τρομακτικό, εάν ο παίκτης μπορεί 
να το πυροβολήσει και να το σκοτώσει. 
Αυτό ισχύει, εάν το game δεν είναι σω-
στά δημιουργημένο. Το Dead Space είναι 
το Remake του ομότιλου παιχνιδιού του 
2008 και όχι μόνο αποδεικνύει λάθος την 
προαναφερθείσα θεωρία, αλλά θέτει τον 
πήχη για όλα τα μελλοντικά remakes.
Η πλοκή του παιχνιδιού είναι ακριβώς 
αυτό που χρειάζεται ένας τίτλος survival 
horror. Μια απλή και ενδιαφέρουσα ιστο-
ρία που έχει κάποια ενδιαφέροντα twists, 
αλλά κατά κύριο λόγο αφήνει τo gameplay 
να λάμψει. Η πλοκή έχει ως εξής: ο Isaac 
Clarke και η ομάδα του λαμβάνουν ένα 
σήμα SOS από το διαστημόπλοιο USG 
Ishimura. Το διαστημόπλοιο προφανώς 
έχει καταληφθεί από φονικούς εξωγήι-
νους, γνωστά ως necromorphs στο παιχνί-
δι, και ο Clarke θα πρέπει να προσπαθήσει 
να επιβιώσει μέσα σε ένα αποπνικτικό πε-
ριβάλλον. Ο πραγματικός πρωταγωνιστής 
του παιχνιδιού, δεν είναι ο Clarke, αλλά 
το διαστημόπλοιο στο οποίο βρίσκεται. 
Η ατμόσφαιρα του Ishimura είναι κάτι το 
ανεπανάληπτο. Κάθε δωμάτιο, κάθε διά-
δρομος του διαστημοπλοίου είναι ειδικά 
δημιουργημένος για να δημιουργεί έντα-

ση στον παίκτη. Φυσικά, ένας λόγος για 
αυτό είναι ότι κάθε ένα από αυτά τα δω-
μάτια είναι γεμάτα με φονικές απειλές για 
τον παίκτη, αλλά ακόμα σημαντικότερα, ο 
οπτικοακουστικός τομέας του Dead Space 
είναι άριστος. Το παιχνίδι είναι απλά πα-
νέμορφο. Η δουλειά που έχει γίνει για την 
μεταφορά του παιχνιδιού του 2008 στις 
κονσόλες νέας γενιάς είναι εμφανής, και το 
αποτέλεσμα είναι ένα game που έχει μία 
ανατριχιαστική ομορφιά. Όσο τρομακτικό 
και αν είναι το Dead Space, πολλές φορές 
απλά πρέπει να σταματήσει κανείς για να 
θαυμάσει την δουλειά των developers. Ει-
δική μνεία πρέπει να γίνει στον φωτισμό 
του παιχνιδιού, που θέτει τον τόνο κάθε 
δωματίου τέλεια. Αυτό σε συνδυασμό με 
το ατμοσφαιρικό soundtrack του Dead 
Space, κάνουν το Ishimura να προσφέρει 
μια αξέχαστη εμπειρία στους παίκτες. Κάτι 
άλλο που στηρίζει την εμπειρία, είναι η 
έλλειψη του HUD. Σχεδόν όλα τα games 
αφιερώνουν ένα μέρος της οθόνης για να 
δείχνουν στον παίκτη χρήσιμες πληροφο-
ρίες όπως η ζωή του ή οι σφαίρες που του 
απομένουν. Το Dead Space φροντίζει να 
έχει αυτές τις ενδείξεις εντός του κόσμου 
του παιχνιδιού, κάτι που αποτελεί μια 
σχετικά μικρή λεπτομέρεια αλλά βοηθάει 
πάρα πολύ στην απορρόφηση του παίκτη 
στην εμπειρία. 
Γιατί εκεί βασίζονται όλα τα παιχνίδια 
horror, στο «suspension of disbelief» (ανα-
στολή της δυσπιστίας) του παίκτη. Την 
στιγμή που ο παίκτης χάσει αυτό το αί-
σθημα, ένα οποιαδήποτε παιχνίδι τρόμου 

σταματάει να είναι τρομακτικό. Και όσο αν 
βοηθάνε τα γραφικά ή η μουσική του game 
σε αυτό το θέμα, το μεγαλύτερο μέρος της 
συγκεκριμένης δουλειάς πρέπει να γίνει 
από το gameplay. Το gameplay στα horror 
παιχνίδια έχει μια πολύ δύσκολη αποστο-
λή. Αν είναι πολύ εύκολο, ο παίκτης δεν 
νιώθει απειλημένος από τους εχθρούς του. 
Αν είναι πολύ δύσκολο, ο παίκτης θα είναι 
περισσότερο ενοχλημένος παρά τρομαγ-
μένος. Κάθε horror game πρέπει να είναι 
αρκετά δύσκολο ώστε ο παίκτης να νιώθει 
αγωνία, αλλά όχι τόσο δύσκολο στο ση-
μείο που ο παίκτης θα πεθαίνει συνεχώς. 
Το Dead Space πετυχαίνει αυτήν την ισορ-
ροπία τέλεια, κάνοντας τον παίκτη να νιώ-
θει συνεχώς πως είναι ένα βήμα πίσω από 
τους αντιπάλους του. Κάθε μάχη απαιτεί 
την χρήση πολλών πολύτιμων πυρομαχι-
κών και εκεί είναι που έγκειται ο τρόμος 
του Dead Space. Αντί να χρησιμοποιεί 
jump scares ή άλλες «φθηνές» τακτικές 
τρόμου, το Dead Space επιλέγει να τρομά-
ξει τον χρήστη μέσω της έλλειψης πολεμο-
φοδίων. Έτσι ο παίκτης ουδέποτε μπορεί 
να νιώσει άνετα στους κλειστοφοβικούς 
χώρους του USG Ishimura. 
Καθ’ όλη τη διάρκειά του το Dead Space 
ελέγχει την πρόοδο του παίκτη, αλλάζο-
ντας τα αντικείμενα που θα βρει στο περι-
βάλλον ανάλογα με το πόσο καλά τα πάει. 
Εάν έχει χαμηλή ζωή, θα φροντίσει να του 
δώσει healing items, με το ίδιο να ισχύει 
και για τις σφαίρες. Αν έχει και σφαίρες και 
ζωή, το παιχνίδι θα του δώσει αντιπάλους 
για να τον κρατάει μονίμως σε εγρήγορση. 

Ότι και αν κάνει ο παίκτης, το Dead Space 
φροντίζει να παραμένει τρομακτικό.
Κάτι που ήταν πρωτότυπο το 2008 και πα-
ραμένει φρέσκο ακόμα και τώρα είναι το 
gameplay του Dead Space. Σε αυτό το στυλ 
παιχνίδιών, απαιτείται από τον παίκτη να 
πυροβολήσει τους αντιπάλους του στο κε-
φάλι, για να γλιτώσει την άσκοπη σπατάλη 
σφαιρών. Το Dead Space κάνει ακριβώς 
το αντίθετο, προτρέποντας τον παίκτη να 
πυροβολήσει τα χέρια και τα πόδια των 
necromorphs. Είναι ένα έξυπνο σύστημα, 
που απαιτεί ηρεμία εν ώρα πιέσεως και συ-
νοδεύεται από εξαιρετικό οπτικό feedback, 
με την κατάσταση των σωμάτων των 

necromorphs να χειροτερεύει εμφανώς με 
κάθε σφαίρα που δέχονται. Τα ίδια τα όπλα 
έχουν την κατάλληλη ισχύ, προσφέροντας 
απολαυστικότατο gameplay.
Το Dead Space δεν είναι μια απλή αλλαγή 
γραφικών στον τίτλο του 2008. Προσπαθεί 
να διορθώσει ό,τι ήταν λάθος με εκείνο 
τον τίτλο, για να σταθεί καλύτερα με τα 
παιχνίδια της νέας γενιάς. Για παράδειγμα 
τα turret sections που έγιναν μισητά από 
τους τότε παίκτες του παιχνιδιού αντικα-
ταστάθηκαν με καλύτερες αποστολές, ενώ 
ο χειρισμός του Clarke σε περιοχές χωρίς 
βαρύτητα είναι εμφανέστατα βελτιωμένος. 
Συνολικά, το Remake του Dead Space εί-
ναι φανταστικό, συνδυάζοντας άρτια τα 
φανταστικά γραφικά του και το εξαιρετικό 
gameplay του. Ένα από τα καλύτερα games 
που έχουμε δει τελευταία. Μην το χάσετε.
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Ο Χάρι Στάιλς θα τραγουδήσει στην 
65η τελετή απονομής των Μουσικών 
Βραβείων Grammy την Κυριακή 5 Φε-
βρουαρίου.
Ο Άγγλος τραγουδιστής-τραγουδοποι-
ός θα ανέβει στη σκηνή του Crypto.com 
Arena στο Λος Άντζελες, που θα φιλοξε-
νήσει τη βραδιά απονομής των Grammy 
και θα ερμηνεύσει επιτυχίες του, όπως 
επίσης οι Μέρι Τζ. Μπλάιτζ, Σαμ Σμιθ, 
Λουκ Κομπς, Bad Bunny και Lizzo.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος αυτήν τη 
στιγμή ολοκληρώνει το πολύμηνο σκέ-

λος της περιοδείας του «Love on Tour» 
στη Βόρεια Αμερική, είναι υποψήφιος 
για έξι βραβεία Grammy φέτος.
Το πρόσφατο LP του, «Harry's House», 
είναι υποψήφιο για Grammy στις κα-
τηγορίες Άλμπουμ της Χρονιάς και 
Καλύτερο Φωνητικό Ποπ Άλμπουμ. Το 
τραγούδι του «As It Was» είναι υποψή-
φιο στις κατηγορίες Ηχογράφηση της 
Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Καλύ-
τερη Ποπ Σόλο Ερμηνεία και Καλύτερο 
Μουσικό Βίντεο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το HBO έδωσε στη δημοσιότητα μια 
πρώτη ματιά από τα γυρίσματα της 
νέας σειράς «The Palace», με πρωταγω-
νίστρια την βραβευμένη ηθοποιό Κέιτ 
Γουίνσλετ (Kate Winslet).

Η νέα σειρά «αφηγείται την ιστορία 
πίσω από τα τείχη του παλατιού ενός 
αυταρχικού καθεστώτος». Το σενάριο 
έχει την υπογραφή του Γουίλ Τρέισι 
(Will Tracy) και μιας ομάδας σεναρι-
ογράφων μεταξύ άλλων οι Τζεν Σπάι-
ρα (Jen Spyra), Σάρα ΝτεΛάπε (Sarah 
DeLappe) και Γκάρι Σταϊνγκαρτ (Gary 
Shteyngart).

Η σκηνοθεσία είναι των Στίβεν Φριάρς 
(Stephen Frears) και Τζέσικα Χομπς 
( Jessica Hobbs), και μαζί με την Γουίν-
σλετ πρωταγωνιστούν οι Ματίας Σέ-
νερτς (Matthias Schoenaerts), Γκιγιόμ 
Γκαλιέν (Guillaume Gallienne), Αντρεα 
Ράιζμπορο (Andrea Riseborough), 
Μάρθα Πλίμπτον (Martha Plimpton) 
και Χιού Γκραντ (Hugh Grant)
Σύμφωνα με το Deadline η παραγωγή 
βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αυστρία και 
θα συνεχιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Χάρι Στάιλς στην τελετή απονομής 
των Grammy

Πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα του «The Palace» με την Κέιτ Γουίνσλετ

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ 
Μίτλεντον εγκαινίασε την καμπάνια 
«Shaping Us» που έχει ως στόχο να 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση του 
κοινού για τη σημασία της πρώιμης 
παιδικής ηλικίας στη διαμόρφωση 
της μετέπειτα ζωής του και της κοι-
νωνίας γενικότερα.
Ενα φιλόδοξο πρόγραμμα του 
«Royal Foundation Centre for Early 
Childhood» που χαρακτηρίστηκε ως 
«έργο ζωής» για την  πριγκίπισσα της 
Ουαλίας σύμφωνα με τον Guardian.
«Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνου-
με μέσω των εμπειριών, των σχέσεων 
και του περιβάλλοντός μας κατά την 
πρώιμη παιδική μας ηλικία, διαμορ-
φώνει θεμελιωδώς ολόκληρη τη ζωή 
μας. Επηρεάζει τα πάντα, από την 
ικανότητά να δημιουργούμε σχέσεις 

και να ευδοκιμούμε στην εργασία, 
μέχρι την ψυχική και σωματική μας 
ευεξία ως ενήλικες και τον τρόπο με 
τον οποίο μεγαλώνουμε τα δικά μας 
παιδιά», είπε η  Κέιτ Μίτλεντον  στην 
ομιλία της.

«Η πρώτη μας έρευνα το 2022 έδειξε 
ότι λιγότεροι από ένας στους πέντε 
ανθρώπους καταλαβαίνουν τη μο-
ναδική σημασία των πρώτων πέντε 
ετών της ζωής μας», είπε η επικε-
φαλής του ιδρύματος Αμάντα Μπέ-
ρι(Amanda Berry) «με το ποσοστό 
των νέων και των ανδρών να είναι 
ακόμη χαμηλότερα». 
Η καμπάνια έχει την υποστήριξη πολ-
λών διασημοτήτων, ενώ στο πλαίσιο 
ενημέρωσης μία ταινία κινουμένων 
σχεδίων 90 δευτερολέπτων για την 
σημασία των πρώτων χρόνων, θα 
προβάλλεται στους κινηματογρά-
φους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η καμπάνια της Κέιτ Μίντλετον για τη σημασία
της πρώιμης παιδικής ηλικίας



Πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε 
όμορφα πράγματα από υλικά που 
έχουν πεταχτεί στα σκουπίδια

Με αφορμή το συνεχιζόμενο πρό-
τζεκτ της, «Fungal Integrated», μια 
κολεξιόν ενδυμάτων που δημιούρ-
γησε με μυκέλιο (φυτικές ίνες των 
μανιταριών) και υφάσματα και τσου-
βάλια κόκκων καφέ που βρήκε σε 
σκουπιδοτενεκέδες, η λονδρέζα σχε-
διάστρια μόδας Helena Elston μίλη-
σε στο Dezeen.

Οι κρεασιόν της εκτείνονται από ένα 
χωρίς ραφές ένδυμα και ένα ναυτικό 

παντελόνι μέχρι ένα ζευγάρι μπότες 
με χοντρό τακούνι και ένα άνετο σα-
κάκι με μπαλώματα από καναβάτσο, 
ραμμένα μαζί. Η Elston χρησιμοποι-
εί διαδικασία ανάπτυξης μυκέλιου 
διάρκειας περίπου έξι εβδομάδων, 
κατασκευάζοντας ενδύματα που 
έχουν σχεδιαστεί για να βιοδιασπα-
στούν όταν τα βαρεθεί αυτός που τα 
φορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



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.


