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«Ήταν η στιγμή που η χώρα ήρθε αντι-
μέτωπη, με διαχρονικές αμαρτίες. Μια 
τραγωδία, η οποία δε θα έπρεπε ποτέ να 
είχε συμβεί», τόνισε ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της 
συνέντευξης που παραχώρησε στην εκ-
πομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου 
Θεοδωράκη, που είναι και η πρώτη μετά 
το δυστύχημα στα Τέμπη.
«Είναι αδιανόητο να σκεφτόμαστε ότι 
στην Ελλάδα του 2023 μπορεί να βρί-
σκονται δύο τρένα στην ίδια γραμμή, 
σε αντίθετη φορά και κανείς να μην το 
έχει αντιληφθεί. Και πιστεύω ότι όλοι οι 
πολίτες έχουν -μέσα στον θυμό και στην 
οργή τους- αντιληφθεί ότι στο ατύχη-
μα αυτό συμπυκνώνονται παθογένειες 
πολλών δεκαετιών τις οποίες όμως έχου-
με μία υποχρέωση πια, δραστικά, να αντιμετωπίσου-
με», πρόσθεσε.
Απαντώντας αρχικά σε μια σειρά από ερωτήματα 
που έστειλαν στην εκπομπή νέοι άνθρωποι που 
επέβαιναν στο τρένο, ο πρωθυπουργός τόνισε μετα-
ξύ άλλων ότι και τα παιδιά αυτά πρέπει να βάλουν 
πλάτη για να αλλάξει αυτή η χώρα, πως ο ίδιος έχει 
ακούσει τα συνθήματα των διαμαρτυριών καθώς και 
ότι: «Όλοι μαζί πρέπει να αλλάξουμε, δεν είναι μόνο 
θέμα ηγεσίας, η οποία προφανώς έχει την πρώτιστη 
ευθύνη να διασφαλίσει την ασφάλεια των Ελλήνων 
πολιτών». Είπε επίσης πως μέσα από την τραγωδία 
«ανεδείχθη η δυνατότητα του κρατικού μηχανισμού 
να αντιδράσει γρήγορα και να αντιμετωπίσει το κα-
τεπείγον. Και το κατεπείγον εκείνη τη στιγμή, είναι να 
σώσουμε ζωές».
Αναγνώρισε ότι θα απαιτηθεί χρόνος όχι για να ξα-
ναλειτουργήσουν τα τρένα αλλά για να αισθανθούμε 
πάλι ανέμελοι μπαίνοντας στο τρένο και υπογράμμι-
σε ότι σε αυτή την τραγωδία αισθανθήκαμε όλοι ότι 
θα μπορούσε να συμβεί σε εμάς, θα μπορούσε να 
συμβεί στα παιδιά μας.
«Θα φροντίσω να πάρουμε ένα μεγάλο προβολέα και 
να ρίξουμε άπλετο φως, ακριβώς στο τι έγινε. Όχι 
μόνο το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου στο σταθμό 
της Λάρισας. Αυτό νομίζω ότι λίγο - πολύ το έχουμε 
καταλάβει, αλλά πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ευθύνες 
λοιπόν. Τις ερευνά η Δικαιοσύνη, αλλά πρέπει να ψά-
ξουμε κιόλας πώς φτάσαμε σε εκείνο το βράδυ», είπε 

ο πρωθυπουργός.
Για τη στελέχωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
και δη σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών, ο πρω-
θυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ας συμφωνή-
σουμε λοιπόν, ότι αν θέλουμε ένα Δημόσιο, το οποίο 
θα είναι πραγματικά παραγωγικό, σε θέσεις ευθύνης 
πρέπει να βρίσκονται άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα 
έχουν τις απολαβές του ιδιωτικού τομέα, αλλά δε 
μπορούμε να συζητάμε και για εξευτελιστικά χαμη-
λούς μισθούς».
Υπογράμμισε ότι ο ίδιος βρέθηκε αντίπαλος απένα-
ντι στο κομματικό κράτος και τόνισε τη σημασία της 
αξιολόγησης που πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο 
οποίος να είναι δίκαιος, ουσιαστικός και γρήγορος.
Σχετικά με την Hellenic Train ο πρωθυπουργός ανέφε-
ρε ότι θα έχει μία συζήτηση επ' αυτού με την Ιταλίδα 
πρωθυπουργό -η οποία είναι δρομολογημένη για 
τις επόμενες μέρες- προκειμένου να ξαναμιλήσουν 
ανοιχτά με την Hellenic Train και «να βρούμε ένα νέο 
πλαίσιο όπου και τα δύο μέρη θα επενδύσουν στο σι-
δηρόδρομο αυτά που του αξίζουν. Εμείς λοιπόν πρέ-
πει να κάνουμε για το τρένο, αυτά τα οποία πρέπει 
να κάνουμε ως ιδιοκτήτες της δημόσιας υποδομής. 
Και πρέπει η Hellenic Train και αυτή να επενδύσει 
στα Ελληνικά τρένα με καλύτερα τρένα -δε θα πω 
πιο γρήγορα τρένα, ούτε πιο ασφαλή τρένα- γιατί τα 
τρένα πρέπει να είναι απολύτως ασφαλή. Αλλά μόνο 
αν καταφέρουμε και ολοκληρώσουμε με ασφάλεια 
όλη τη σηματοδότηση του κυρίως δικτύου μπορούμε 

να περιμένουμε και καλύτερες ταχύτητες 
στα τρένα μας».
Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης ο 
πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση, ανέφερε ότι «είναι απολύτως 
βέβαιο κ. Θεοδωράκη ότι το τοπικό -το 
τονίζω- σύστημα τηλεδιοίκησης λειτουρ-
γούσε στη Λάρισα από τον Νοέμβριο του 
‘22. Αυτό δεν επιδέχεται καμίας αμφιβο-
λίας και θέλω να το τονίσω και θέλω να 
διαψεύσω κατηγορηματικά όποιον ισχυ-
ρίζεται κάτι διαφορετικό».
Τόνισε ακόμη ότι «είναι μεγάλο λάθος σε 
μία μεγάλη στιγμή εθνικής τραγωδίας 
-γιατί περί τούτου πρόκειται- η κοινωνία 
θέλει να είναι ενωμένη και πιστεύω ότι 
ενοχλείται βαθύτατα από την πολιτικο-
ποίηση του συμβάντος αυτού, από επικοι-

νωνιακά σόου και αυτό το οποίο έγινε από τον κ. Τσί-
πρα στη Λάρισα ήταν επικοινωνιακό σόου. Πήγε σε 
έναν άλλο χώρο. Δεν πήγε καν στο χώρο του σταθμού 
της Λάρισας να δει ότι ο πίνακας δουλεύει. Δε νομίζω 
ότι χρειαζόμαστε αυτό. Νομίζω ότι προσβάλουμε 
όχι τη νοημοσύνη, τις απαιτήσεις των πολιτών από 
τα πολιτικά κόμματα για το τι πρέπει να γίνει».
Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «Ο σιδηρόδρομος εί-
ναι απαραίτητος για λόγους βασικών μετακινήσεων 
και για εμπορικούς λόγους. 'Αρα, σίγουρα πρέπει να 
δώσουμε πολλή μεγαλύτερη προσοχή στον σιδηρό-
δρομο. Στην αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε -θα μετακινή-
σουμε πόρους για να εξασφαλίσουμε περισσότερους 
πόρους- για το δίκτυο αλλά και για τη συντήρηση 
των κρίσιμων υποδομών μας. »
Για την στάση που τήρησε ο κ. Καραμανλής είπε ότι 
τον τιμά το γεγονός ότι έθεσε αμέσως στη διάθεση 
του πρωθυπουργού την παραίτησή του και ακόμη 
ότι «ο κ. Καραμανλής πήγε χθες στην Βουλή, μίλησε, 
παρουσίασε την άποψή του θεσμικά ως όφειλε. Θα 
κριθεί κι αυτό. Τώρα το ζήτημα των ψηφοδελτίων 
επιτρέψτε μου να το συζητήσω μαζί του, όταν έρθει 
η ώρα».
Περνώντας σε άλλα θέματα ο πρωθυπουργός ανέφε-
ρε στο τρίτο μέρος της συνέντευξής του ότι είναι στη 
πρόθεσή του «να εκκινήσουμε και πάλι τη διαδικα-
σία της συνταγματικής αναθεώρησης στην επόμενη 
Βουλή, η οποία θα είναι προτείνουσα Βουλή για να 

κάνουμε σημαντικές αλλαγές στο Σύνταγμα. Όπου 
δυστυχώς την τελευταία φορά δεν προφτάσαμε να 
κάνουμε, και σε αυτές προφανώς συμπεριλαμβά-
νεται και επιτέλους η αλλαγή του άρθρου 16 για τα 
πανεπιστήμιά μας, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν ζητή-
ματα που αφορούν το ίδιο το πολιτικό σύστημα, και 
το πώς μπορούμε να παρέμβουμε ενδεχομένως και 
στον εκλογικό νόμο και στην διάρθρωση της εξουσί-
ας. Ένα πράγμα στο οποίο θα επιμείνω παρότι έχει 
λοιδορηθεί πολύ κι έχει δεχτεί κριτική, είναι σε αυτό 
το οποίο αποκαλούμε «επιτελικό κράτος»».
Για τις εκλογές ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Μπορώ 
να σας πω μετά βεβαιότητος ότι οι εκλογές θα γίνουν 
το Μάιο. Δεν θα γίνουν τον Ιούλιο. Και δεν θα γίνουν 
-θα ήταν και αδιανόητο να λέγαμε ότι οι εκλογές θα 
γίνουν τον Ιούλιο- διότι μπορεί να χρειαστεί δεύτε-
ρη κάλπη. Πολύ πιθανό. Και δεν θα πάμε να κάνουμε 
εκλογές τον Αύγουστο. Και φυσικά έχουμε και την 
περίοδο των Πανελληνίων, την οποία πρέπει να προ-
στατεύσουμε ως «κόρη οφθαλμού».
Σε ερώτηση για το αν είναι έτοιμος για κυβερνήσεις 
συνεργασίας στο βαθμό που έχει εξαφανιστεί το σε-
νάριο της αυτοδυναμίας, τόνισε: «Εγώ προσωπικά 
δεν το πιστεύω και θα εξακολουθώ να υπερασπίζο-
μαι την ανάγκη στη δεύτερη κάλπη. Γιατί η δεύτερη 
κάλπη είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει αυτοδυ-
ναμία, ότι αυτή είναι η σωστή λύση για τη χώρα».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτημα 
σχετικά με το αν τον φοβίζει η λέξει αλλαγή που δι-
ατυπώνεται ως αίτημα του κόσμου επεσήμανε: «Και 
μένα μ' αρέσει η αλλαγή. Αλλαγή ώστε να κάνουμε 
ένα μεγάλο άλμα μπροστά αλλά και ως χώρα...». Όσο 
για το αν νομίζει ότι δεν τον αφορά η «αλλαγή» που 
λέει ο κόσμος, τόνισε κλείνοντας: Μπορεί να αφορά 
και εμένα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για κάποιους 
αφορά εμένα. Δεν έχω αυταπάτες. Ξέρω να διαβάζω 
τις μετρήσεις. Πρέπει να σας πω όμως ότι παρά τα 
μεγάλα σκαμπανεβάσματα και παρά το γεγονός ότι 
σίγουρα δεχτήκαμε ένα αναμενόμενο δημοσκοπικό 
χτύπημα, δεν είναι συνηθισμένο -τουλάχιστον στην 
ιστορία της μεταπολίτευσης- το κόμμα εξουσίας και 
ο πρωθυπουργός να προηγείται έστω και με πιο 
μειωμένα νούμερα σε σχέση με το παρελθόν ενός 
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος 
δεν είναι καινούργιος. Έχει υπάρξει πρωθυπουργός. 
Αλλά αυτά αφορούν τις δημοσκοπήσεις. Σήμερα εί-
ναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς... Το αίτημα 
λοιπόν για αλλαγή -ενδεχομένως να κλείσω με αυτό 
που σας είπα στην αρχή- να ξαναθυμηθούμε την κου-
βέντα του 'Αγγελου. Τι μας είπε; «Να αλλάξουμε, να 
αλλάξουμε τη χώρα αλλά να αλλάξουμε κι εμείς». 
Ήταν η πιο αισιόδοξη κουβέντα που άκουσα μέσα σ' 
αυτήν την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τυπου που 
παραχώρησε μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξελ-
λες δήλωσε μετά από σχετική ερώτηση ότι η Ελλάδα 
υποστηρίζει επί της αρχής την πρόταση της Κομισιόν 
για τη νέα οικονομική διακυβέρνηση. Ο πρωθυπουρ-
γός σημείωσε πως αυτή η πρόταση αναγνωρίζει τη 
δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και λο-
γική αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους και πως 
αυτή τη θέση φαίνεται να την ασπάζονται τα περισ-
σότερα κράτη-μέλη. «Απαιτείται πιο γρήγορη πρόο-
δος», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζοντας ότι η 
Ελλάδα δεν θα αποδεχτεί να επιστρέψουμε στους 
προηγούμενους αυστηρούς κανόνες.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει 
αποδείξει ότι μπορούμε μόνοι μας να χαράσουμε πο-
λιτική που αποκλιμακώνει το χρέος και δεν υπονο-
μεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα.
«Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πετύχουμε εντός 
2023 το στόχο της επενδυτικής βαθμίδας εφόσον ο 
λαός μας εμπιστευθεί και προκύψει ισχυρή και στα-
θερή κυβέρνηση», απάντησε ερωτηθείς πόσο κοντά 
είμαστε στο στόχο της επενδυτικής βαθμίδας.
Ανάφερε επίσης ότι με την επενδυτική βαθμίδα η Ελ-
λάδα θα αποκλιμακώσει το κόστος δανεισμού.
Σε ότι αφορά τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας δή-
λωσε πως η κυβέρνηση έχει στηρίξει έμπρακτα νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις και πως καθώς μειώνονται 
οι τιμές, είναι χαμηλότερη και η ανάγκη επιδότησης.
Ανέφερε ότι κανείς δεν είναι σίγουρος τι θα γίνει τον 

επόμενο χρόνο και για αυτό το λόγο θα πρέπει να 
γεμίσουν στην Ευρώπη οι αποθήκες φυσικού αερίου 
και να γίνει επανασχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας.
Η Ελλάδα, είπε, θα είναι πρωταγωνίστρια σε ευρω-
παϊκό επίπεδο ενώ σημείωσε πως η αποκλιμάκωση 
στις τιμές ξεκίνησε όταν ελήφθη η απόφαση για την 
επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.
Πρόσθεσε, πως θελουμε περισσότερα δίκτυα για να 
εξάγουμε ενέργεια στην Κεντρική Ευρώπη ή αυτή 
που μπορούμε να μεταφέρουμε ενδεχομένως από 
την Αφρική. Ερωτηθείς για τη συνάντηση με την 
Τζιόρτζια Μελονι και την επαναδιαπραγμάτευση 
της σύμβασης με την Hellenic Train, απάντησε πως 
κάλεσε την Ιταλίδα πρωθυπουργό να επισκεφτεί την 
Αθήνα πριν τις εκλογές για να συζητήσουν όλη την 
ατζέντα και εκείνη αποδέχθηκε την πρόσκληση.
Πρόσθεσε , ότι θα έχουν τη δυνατότητα να συζητή-
σουν για τους δημοσιονομικούς κανόνες, το μετανα-
στευτικό και το πώς η ιταλική κυβέρνηση θα μπορεί 
να μας υποστηρίξει στην επανεκκίνηση των σιδηρο-
δρόμων. Επ' αυτού υπενθύμισε ότι ο ΟΣΕ πουλήθηκε 
το 2018 αντι 45 εκ ευρώ και τόνισε πως έχουμε τη δυ-
νατότητα να χαράξουμε νέο μέλλον για τους σιδηρο-
δρόμους μας, η ιταλική εταιρεία να επενδύσει σε αξι-
όπιστα και πιο ασφαλή τρένα και εμείς στο δίκτυο.
Κληθείς να κάνει ένα σχόλιο για τις μετεκλογικές 
συνεργασίες σε σχέση με τις πρόσφατες δηλώσεις 
του Νίκου Ανδρουλάκη απάντησε «ρωτήστε τον 

ίδιο τι ακριβώς εννοούσε». Και πρόσθεσε: «Η χώρα 
χρειάζεται ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση για να 
κάνουμε το μεγάλο άλμα στο μέλλον. Για αυτό αγω-
νίζομαι και θα εξακολουθώ να αγωνίζομαι. Για τα 
υπόλοιπα ρωτήστε άλλους τι εννοούν». Επίσης μετά 
από σχετική ερώτηση, δήλωσε κατηγορηματικά ότι 
δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα ιδιωτικοποί-
ησης του νερού. «Ήταν και θα παραμείνει δημόσιο», 
τόνισε σημειώνοντας πως την ιδιωτικοποίηση του 
νερού την απορρίπτει. «Ρωτήστε αυτούς που αναπα-
ραγάγουν αυτά τα fake news», πρόσθεσε. Ερωτηθείς 
πόσο σταθερό είναι το ευρωπαϊκό και κατ' επέκταση 
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά την πρόσφατη 
χρηματοπιστωτική καταιγίδα, τόνισε πως η ΕΚΤ έχει 
κάνει σοβαρή δουλειά για να εξασφαλίσει την σταθε-
ρότητα στις ευρωπαϊκές τράπεζες.
«Οι ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως σταθερές. 
Δεν απειλούνται από αυτή τη νευρικότητα στις 
αγορές», υπογράμμισε ενώ υπενθύμισε πως όταν 
ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας τα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια ήταν στο 40% και σήμερα είναι 
κάτω απο το 10%. «Οι τράπεζες μας είναι ισχυρές και 
θωρακισμένες. Δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούσαν 
και άλλοι να πουν τέτοιο πράγμα αν επι των δικών 
τους ημερών τύχαινε αυτή η κρίση. Σήμερα άλλες 
τράπεζες φαίνεται να δοκιμάζονται. Δεν υπάρχει 
καμιά ανησυχία για την σταθερότητα των ελληνικών 
τραπεζών», συμπλήρωσε.
Είπε επίσης ότι το ισχυρό τραπεζικό σύστημα και η 

επενδυτική βαθμίδα θα μας επιτρέψει να έχουμε όσο 
το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά επιτόκια δανεισμού.
Σε ερώτηση για την αλλαγή του βαθέως κράτους για 
την οποία μίλησε, απάντησε πως η κυβέρνηση έχει 
δώσει συγκεκριμένα δείγματα γραφής.
Ανάφερε επ' αυτού το gov.gr και τον ΕΦΚΑ, όπου 
χρειάζονταν 2-3 χρόνια για να εκδοθούν συντάξεις. 
Αναφέρθηκε στο μπόνους παραγωγικότητας, στην 
αξιολόγηση και τόνισε πως «αυτή η κυβέρνηση και 
αυτό το κόμμα έχει δώσει διαπιστευτήρια οτι μπο-
ρεί και θέλει να αλλάξει το κράτος. «Μερικές φορές 
βγαίνουμε νικητές σε αυτή τη μάχη και άλλοτε θα 
χάνουμε . Η τραγωδία στα Τέμπη μας υπενθύμισε 
ότι έχουμε πολλή δουλειά. Είμαστε αποφασισμένοι 
να βρεθούμε απέναντι σε όλους όσους θέλουν να 
κρατήσουν την Ελλάδα δέσμια του παρελθόντος», 
υπογράμμισε. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυρ. Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο -
Nα ρίξουμε άπλετο φως, ακριβώς
στο τι έγινε στα Τέμπη

Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα 
ιδιωτικοποίησης του νερού - Ήταν και θα παραμείνει δημόσιο
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«Έχω απόλυτη συνείδηση των δυσκολιών 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όμως όπως 
και να το δει κανείς, σήμερα είναι μια πολύ 
σημαντική μέρα», υπογράμμισε ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του 
σε δημοσιογράφους, σχολιάζοντας τις ανα-
κοινώσεις με τον Τούρκο ομόλογό του Με-
βλούτ Τσαβούσογλου.
«Για να το κατανοήσει κανείς, αρκεί να σκε-
φτεί που βρισκόμασταν πριν από λίγες εβδο-
μάδες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Μετά από διμερή συνάντηση, που πραγμα-
τοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο περιθώ-
ριο της Διάσκεψης Δωρητών για την Τουρκία 
και την Συρία στις Βρυξέλλες, ο κ. Δένδιας 
με τον κ. Τσαβούσογλου ανακοίνωσαν ότι η 
Τουρκία θα στηρίξει και θα ψηφίσει υπέρ της 
Ελλάδας στην εκστρατεία της για τη θέση μη-
μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών '25-'26. Η Ελλάδα θα 
στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη 
γενική γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλια-

κού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Ο κ. Δένδιας μίλησε στους δημοσιογράφους 
προσερχόμενος στην έκθεση των έργων του 
Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, η οποία 
εγκαινιάζεται σήμερα στο Ζάππειο.
«Είναι μεγάλη χαρά που εδώ στο Ζάππειο, 
ένα κτίριο γεμάτο συμβολισμούς, εγκαινιά-
ζουμε την έκθεση έργων του Πρωθυπουργού 
Έντι Ράμα», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ευχα-
ρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του Μαβλούτ 
Τσαβούσογλου για «την πολύ σημαντική ανα-
κοίνωσή του, ότι η Τουρκία θα στηρίξει και θα 
ψηφίσει υπέρ της Ελλάδας στην εκστρατεία 
της για τη θέση μη-μόνιμου μέλους στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών '25-
'26. Είχα επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω 
τον συνάδελφό μου ότι η Ελλάδα θα στηρίξει 
την τουρκική υποψηφιότητα για τη γενική 
γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Ορ-
γανισμού (ΙΜΟ)». Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου συναντήθηκαν στο περιθώριο 
της Διάσκεψης Δωρητών για την Τουρκία και 
την Συρία στις Βρυξέλλες. Μετά τη συνάντηση, 
ακολούθησαν δηλώσεις στον Τύπο.
Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας σημείωσε:
«Mόλις ολοκληρώσαμε μία πολύ εποικοδομη-
τική συνάντηση με το φίλο μου, τον υπουργό 
Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου ακριβώς πριν από τη Διάσκεψη των 
Δωρητών για την Τουρκία και την Συρία στην 
οποία θα πάμε μαζί αμέσως μετά. Είχα την 
ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Μεβλούτ, γιατί 
ήταν ο πρώτος υπουργός που με κάλεσε μετά 
την τραγωδία στα Τέμπη και να μου εκφράσει 
τα συλλυπητήριά του, τα συλλυπητήρια του 
Προέδρου Ερντογάν και επίσης βοήθεια εάν 
χρειαστεί. Είχα επίσης την ευκαιρία να τον ευ-

χαριστήσω για τον φυλακισμένο σε τουρκική 
φυλακή, τον οποίο η Τουρκία έστειλε στην Ελ-
λάδα για να παραστεί στην κηδεία του γιου του 
μετά την τραγωδία στα Τέμπη και το τρίτο "ευ-
χαριστώ" που θέλω να εκφράσω στον Μεβλούτ 
έχει να κάνει με την πολύ σημαντική ανακοίνω-
σή του, ότι η Τουρκία θα στηρίξει και θα ψηφί-
σει υπέρ της Ελλάδας στην εκστρατεία της για 
τη θέση μη-μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών '25-'26. Είχα 
επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω τον συνά-
δελφό μου ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την τουρ-
κική υποψηφιότητα για τη γενική γραμματεία 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 
Ξανά, ήταν μεγάλη χαρά, αγαπητέ Μεβλούτ, 
που σε είδα και ελπίζω να συναντηθούμε σύ-
ντομα ξανά».

Μ. Τσαβούσογλου:Συμφωνήσαμε να στηρί-
ξουμε τις υποψηφιότητές μας σήμερα και 
ελπίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε μια τέ-
τοια συνεργασία στις διεθνείς πλατφόρμες
«Συμφωνήσαμε να στηρίξουμε τις υποψηφιό-
τητές μας σήμερα και ελπίζω ότι μπορούμε να 
συνεχίσουμε μια τέτοια συνεργασία στις διε-
θνείς πλατφόρμες» ανέφερε ο Τούρκος Υπουρ-
γός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις 
κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα ομόλογό 
του Νίκο Δένδια μετά την συνάντησή τους στις 

Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Διάσκεψης Δω-
ρητών για την Τουρκία και την Συρία. Πιο συ-
γκεκεριμένα ο κ. Τσαβούσογλου σημείωσε:
«Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου φίλε Νίκο. Συ-
νόψισες πολύ καλά την συζήτηση που είχαμε, 
αλλά πρώτα από όλα την πολύ καλή απόφαση 
και επίτρεψέ μου να ευχαριστήσω εσένα, την 

ελληνική κυβέρνηση και τον λαό της Ελλάδας 
για το γεγονός ότι εξέφρασαν την στήριξή τους 
και την αλληλεγγύη τους σε εμάς μετά τους 
σεισμούς. Ήσουν πολύ ευγενικός που μας επι-
σκέφθηκες προσωπικά και επισκεφθήκαμε την 
περιοχή του Χατάι. Είμαι και πάλι πολύ ευγνώ-
μων. Ήμασταν αλληλέγγυοι με την Ελλάδα και 
τον ελληνικό λαό μετά το τρομερό σιδηροδρο-
μικό δυστύχημα στην Ελλάδα. Δεν διστάσαμε, 
ο Πρόεδρος Ερντογάν και εμείς δεν διστάσαμε 
για την μεταφορά του φυλακισμένου όταν πέ-
θανε ο γιος του, ο οδηγός του τραίνου. Αυτό 
είναι σημάδι εμπιστοσύνης .
Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε πολύ κα-
λύτερη ατμόσφαιρα στις σχέσεις μας. Η θετική 
ατμόσφαιρα αντικατοπτρίζεται στη συνεργα-
σία μας στις διεθνείς πλατφόρμες και όπως 
είπε ο Νίκος και μοιράστηκε τις λεπτομέρειες 
αυτής της κοινής στήριξης, συμφωνήσαμε να 
στηρίξουμε τις υποψηφιότητές μας σήμερα 
και ελπίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε μια 
τέτοια συνεργασία στις διεθνείς πλατφόρμες 
επίσης και αυτό θα έχει αντίκτυπο στις διμε-
ρείς μας σχέσεις και συμφωνήσαμε να συνα-
ντηθούμε σύντομα ξανά και θα χαιρόμουν να 
σε φιλοξενήσω στην Τουρκία, νομίζω είναι η 
σειρά σου ή οπουδήποτε όταν έχουμε την ευ-
καιρία».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βού-
τσιτς, συναντήθηκε σήμερα στο Βελιγράδι ο 
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο Βε-
λιγράδι. «Είχαμε σήμερα μια εκτεταμένη συζή-
τηση με τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ 
Βούτσιτς, τον οποίο ευχαριστώ για το γεύμα 
που παρέθεσε. Η συζήτηση αναφερόταν κυρί-
ως στον Διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας, μετά 
την τελευταία συμφωνία» δήλωσε ο Νίκος 
Δένδιας σε δημοσιογράφους μετά το πέρας της 
συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Σερβίας.
Επίσης, του μετέφερε τους χαιρετισμούς του 
πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη, και είχαν την 
ευκαιρία ενός εκτεταμένου διαλόγου για το 
πώς θα μπορούσαν τα συμπεράσματα αυτού 
του Διαλόγου να εφαρμοστούν. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε 
πως η Ελλάδα είναι αξιόπιστος συνομιλητής, 
ιστορικός φίλος της Σερβίας, ένας συνομιλη-
τής ο οποίος έχει έναν ρόλο να παίξει με μια 
πολύ περιορισμένη ατζέντα, αλλά πολύ σημα-
ντική ατζέντα: τη σταθερότητα και την ασφά-
λεια στη Βαλκανική χερσόνησο.
Σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, ο Νίκος Δένδιας επισημαίνει πως έγινε 
σήμερα δεκτός από τον Πρόεδρο Σερβίας, 
στο Βελιγράδι, τον οποίο συνεχάρην για την 

πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Βελιγραδίου και 
Πρίστινας που επετεύχθη στην Οχρίδα. «Επα-
νέλαβα τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στις 
προσπάθειες ΕΕ για περαιτέρω πρόοδο στον 
Διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας, με στόχο τη 
σύναψη μιας συνολικής και νομικά δεσμευ-
τικής Συμφωνίας. Συζητήσαμε επίσης για τις 
περιφερειακές εξελίξεις και την ευρωπαϊκή 
προοπτική των Δυτικών. Βαλκανίων» σημειώ-
νει στην ίδια ανάρτηση.
Όπως ενημέρωσαν το πρωί διπλωματικές πη-
γές, χθες (Τρίτη) πραγματοποιήθηκε τηλεφωνι-
κή επικοινωνία μεταξύ του Σέρβου Πρόεδρου 
και του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών. Κατά τη 
διάρκεια της εν λόγω επικοινωνίας, ο Σέρβος 
Πρόεδρος προσκάλεσε τον Έλληνα υπουργό 
Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, να μεταβεί σήμερα 
στο Βελιγράδι. Ο υπουργός Εξωτερικών απο-
δέχθηκε την πρόσκληση και πραγματοποίη-
σε νωρίτερα σήμερα την ανωτέρω επίσκεψη, 
όπου είχε κατ' ιδίαν συνάντηση και γεύμα ερ-
γασίας με τον Σέρβο Πρόεδρο.
Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο 
Βελιγράδι (σε συνέχεια και της επίσκεψης 
που είχε πραγματοποιήσει στην Πρίστινα 
-12.03.23) εντάσσεται στο πλαίσιο της ενερ-
γούς υποστήριξης από την Ελλάδα, της Ευρω-

παϊκής Πρότασης για την ομαλοποίηση των 
σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας, μετά και τη 
συμφωνία η οποία επετεύχθη στην Οχρίδα 
(18.03.23), τονίζουν οι ίδιες διπλωματικές πη-
γές. Επίσης, σημείωναν ότι ο Νίκος Δένδιας δεν 
θα συναντηθεί με τον Σέρβο ομόλογό του, Ίβι-
τσα Ντάτσιτς, καθώς ο τελευταίος θα βρίσκε-
ται σε ταξίδι εκτός Σερβίας.
Το ζήτημα του Κοσόβου κυριάρχησε στην συ-
νάντηση Δένδια-Βούτσιτς στο Βελιγράδι
Η διαδικασία για την εξομάλυνση των σχέσεων 
Σερβίας-Κοσόβου βρέθηκε στο επίκεντρο της 
συνάντησης που είχαν στο Βελιγράδι ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Σέρβο 
Πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
«Εκμεταλλεύτηκα την όμορφη μέρα για να φι-
λοξενήσω τον υπουργό κ. Δένδια, με τον οποίο 
συζήτησα την κατάσταση στην περιοχή, τη συ-
νέχιση της διαδικασίας εξομάλυνσης των σχέ-
σεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας και 
την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο 
λαών και των χωρών μας», έγραψε ο Αλεξά-
νταρ Βούτσιτς σε ανάρτηση του στο Instagram 
μετά την συνάντηση.
Ο Πρόεδρος της Σερβίας αναφέρει επίσης ότι 
ευχαρίστησε τον κ. Δένδια για την στάση αρ-
χών που τηρεί η Ελλάδα απέναντι στην Σερβία 

και τον ίδιο προσωπικά για το ενδιαφέρον που 
επιδεικνύει για την διαδικασία του διαλόγου με 
την Πρίστινα, την διατήρηση της ειρήνης και της 
σταθερότητας στην περιοχή όπως επίσης και 
για την υποστήριξη που παρέχει στην πορεία 
για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Σερβίας.
Η επίσκεψη του κ. Δενδια στο Βελιγράδι πραγ-
ματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο της 
Οχρίδας, στις 18 Μαρτίου, όταν ο Αλεξάνταρ 
Βούτσιτς και ο πρωθυπουργός του Κοσόβου 
Άλμπιν Κούρτι συμφώνησαν να προχωρήσουν 
στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου για 
την εξομάλυνση των σχέσεων Βελιγραδίου και 
Πρίστινας. Σημειώνεται ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ 
πριν την σύνοδο της Οχρίδας στις 12 Μαρτί-
ου είχε επισκεφτεί την Πρίστινα όπου επίσης 
εξέφρασε στον πρωθυπουργό του Κοσόβου 
Άλμπιν Κούρτι την υποστήριξη της Ελλάδας 
στην διαδικασία του διαλόγου με την Σερβία 
που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Δένδιας: Έχω απόλυτη συνείδηση των δυσκολιών των ελληνοτουρκικών, 
όμως σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα

Η Άγκυρα θα ψηφίσει την Ελλάδα για το ΣΑ του ΟΗΕ - Η Αθήνα θα στηρίξει
την Τουρκία για τη θέση του γγ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Ν. Δένδιας: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας για περαιτέρω 
πρόοδο στον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας
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Στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, θα λά-
βουν μέρος φάλαγγες πεζοπόρων τμημάτων 
του Στρατού Ξηράς, μηχανοκίνητα τμήματα 
του Στρατού Ξηράς, όπου μεταξύ άλλων θα 
παρελάσουν για πρώτη φορά στην Αθήνα τα 
τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder 1A3, 
φάλαγγες πεζοπόρων τμημάτων και μηχα-
νοκίνητο τμήμα της Πολεμικής Αεροπορίας 
με αντιαεροπορικά συστήματα «Patriot» και 
«Βέλος», φάλαγγες πεζοπόρων τμημάτων 
του Πολεμικού Ναυτικού, φάλαγγες πεζοπό-
ρων τμημάτων σπουδαστών και σπουδαστρι-

ών των στρατιωτικών σχολών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και 
μηχανοκίνητα τμήματα και φάλαγγες πεζο-
πόρων τμημάτων των Σωμάτων Ασφαλείας.
Επίσης, κατά την διάρκεια της παρέλασης 
θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις αεροπο-
ρικών μέσων και πιο συγκεκριμένα, ελικο-
πτέρων Apache, NH-90, Kiowa Warrior, UH-
1H και Chinook του Στρατού Ξηράς, Sikorsky 
S-70 Aegean Hawk του Πολεμικού Ναυτικού, 
ελικοπτέρων των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά 
και μαχητικών αεροσκαφών Rafale, Mirage 

2000-5, F-4E και Spitfire MJ755 ενώ για πρώ-
τη φορά θα γίνει διελεύσεις μαχητικών F-16 
Viper Fighting Falcon και εκπαιδευτικών T-6A 
Texan II 120.

Γιατί δεν θα συμμετάσχει το ιππικό
Η Ίλη Ιππικού δεν θα συμμετάσχει στη στρα-
τιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου διότι 
κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί περισσότερος 
χρόνος για την εξοικείωση των ίππων. Η εκ-
παίδευση της Ίλης συνεχίζεται κανονικά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια ομάδα από Έλληνες χομπίστες, άτομα με 
αγάπη για τον μοντελισμό και την αναπαράστα-
ση σε κλίμακα μηχανών, έχει ετοιμάσει ένα ειδικά 
διακοσμημένο άρμα μάχης των Ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων για την φετινή ημέρα εορτασμού 
της 25ης Μαρτίου. 
"Είμαστε μια ομάδα που εδώ και μερικά χρόνια 
ως μέλη της IPMS Ελλάδος, της Διεθνούς Ένω-
σης Πλαστικομοντελιστών, πλαισιωμένοι από 
κάποιους επαγγελματίες του χώρου που μας 
βοηθούν σε θέματα γραφιστικής και εκτύπωσης 
και εργαζόμαστε ώστε να ετοιμάζουμε ένα όχη-
μα, άρμα ή και αεροπλάνο. Διακοσμούμε τέτοια 
αντικείμενα, από τεθωρακισμένα μέχρι και αερο-
πλάνα εδώ και μερικά χρόνια με περίσσιο μερά-
κι", εξήγησε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 
του ΑΠΕ ΜΠΕ, "Πρακτορείο 104.9FM" ο κ.Σταύρος 
Σούλης μέλος της ομάδας που ετοιμάζει πρότζεκτ 
ειδικού διάκοσμου για τις Ε.Δ. της χώρας.
Η διαδικασία μέχρι την εφαρμογή ενός σχεδίου 
πάνω σε ένα άρμα μάχης ή αεροσκάφος ξεκινά 

από την επικοινωνία με την ηγεσία του Στρατού 
ή της Αεροπορίας, την μεταφορά στο χαρτί πολ-
λών επιλογών, μέχρι την τελική έγκριση για το 
σχέδιο που θα διακοσμήσει το τεθωρακισμένο 
ή το αεροσκάφος, εξηγεί ο Έλληνας χομπίστας-
μοντελιστής.  Ο κ.Σούλης και οι συνεργάτες του 
ετοίμασαν και φέτος για την παρέλαση της 25ης 
Μαρτίου 2023 ένα όχημα που θα ηγηθεί μηχανο-
κίνητων τμημάτων στην Αθήνα. Φέτος οι εργασίες 
έγιναν στο ΚΕΤΘ στον Αυλώνα και συμμετείχαν 
7 άτομα της IPMS Hellas (International Plastic 
Modellers Society - Hellas) ενώ χρειάστηκε μία 
ημέρα εργασίας από τους Έλληνες εθελοντές.  Οι 
συγκεκριμένες προσπάθειες ξεκίνησαν από μο-
ντελιστές για πρώτη φορά το 2018 και από τότε 
δεν έχει σταματήσει η εικαστική δημιουργία για 
τους άμισθους, αφανείς χομπίστες. 
"Τότε η δουλειά μας ήταν ένα ειδικά χρωματισμέ-
νο άρμα μάχης Leopard 1A5 για την παρέλαση της 
Αθήνας 2018, φέτος έχουμε μόλις ολοκληρώσει 
ένα άρμα μάχης Leo 2 HEL που το κοινό και οι τη-

λεθεατές θα δουν στην φετινή παρέλαση. Συνολι-
κά από το 2018 και ένα βαμμένο με την ελληνική 
σημαία Leo 1Α5, προχωρήσαμε στο 2019 σε ένα 
Leo 2HEL, για να ακολουθήσει το 2021 ένα φρο-
ντισμένο Leo 2HEL μαζί με ένα βαμμένο M-113A2. 
Το 2022 ήταν η πιο γεμάτη χρονιά για την ομάδα 
αφού ετοίμασε για παρελάσεις τρία οχήματα: ένα 
βαμμένο Leo 2HEL, ένα M-113A2 αλλά και ένα 
M-11117 μέχρι να φτάσουμε στο 2023 και το Leo 2 
HEL που ολοκληρώθηκε", περιγράφει ο κ.Σούλης, 
Ο ίδιος τονίζει πως σε όλες αυτές τις προσπάθειες 
των Ελλήνων χομπιστών είναι η εμπιστοσύνη της 
ηγεσίας των ΕΔ που τους έδωσε κίνητρο να κά-
νουν πράξη τους ειδικούς διάκοσμους.
Η χαρά της ομάδας πάντως πέρα από την εικόνα 
που εμφανίζεται σε μια παρέλαση, είναι και η δι-
ασπορά των φωτογραφιών με τα επετειακά οχή-
ματα και αεροσκάφη σε όλο τον κόσμο.
"Οι εικόνες και τα βίντεο ταξιδεύουν παντού. Ως 
σύλλογος είμαστε άλλωστε το ελληνικό παράρ-
τημα της διεθνούς IPMS οπότε οι εικόνες ταξιδεύ-

ουν σε όλο τον κόσμο καθώς υπάρχουν πάνω από 
70 παραρτήματα της Ένωσης. Έτσι τα καρέ έχουν 
φτάσει στην άλλη άκρη της Γης, από την Λατινι-
κή Αμερική μέχρι την Άπω Ανατολή," σχολιάζει ο 
κ.Σούλης. 
Επόμενο πρότζεκτ για την ομάδα είναι η δημι-
ουργία ενός επετειακού διάκοσμου σε ένα ελλη-
νικό μεταφορικό αεροσκάφος C-130 τον ερχόμενο 
Μάιο καθώς το ερχόμενο καλοκαίρι η 356η Μοίρα 
Τακτικών Μεταφορών γιορτάζει τα 70 χρόνια της 
και πρόκειται να στολιστεί «ένα αεροσκάφος της 
που θα δίνει πολύχρωμο "παρών" στους ουρα-
νούς» όπως ανέφερε ο Έλληνας χομπίστας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κορυφώνονται τo Σαββατοκύριακο, σε ολό-
κληρη την Αυστραλία οι εκδηλώσεις της Ομο-
γένειας για τον εορτασμό της 202ης επετείου 
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ
Στο Σίδνεϊ, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, 
οι Ενορίες-Κοινότητες του Σίδνεϊ και της Νέας 
Νότιας Ουαλίας και η Ελληνική Ορθόδοξη Κοι-
νότητα Νέας Νότιας Ουαλίας διοργανώνουν, 
από την 1 με 3 το απόγευμα της Κυριακής, 26 
Μαρτίου, στο Sydney Town Hall, εκδήλωση με 
εορταστικό πρόγραμμα και ομιλίες σχετικά με 
την ιστορική ημέρα. Θα προηγηθεί, στις 12 το 
μεσημέρι επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση 
στεφάνων στο Martin Place.
Στις εκδηλώσεις θα παραστούν ο Σεβασμι-
ότατος Αρχιεπίσκοπος κ.Μακάριος, ο πρόε-

δρος της Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας 
Ουαλίας, κ. Χάρης Δανάλης, εκπρόσωποι της 
ομοσπονδιακής και πολιτειακής κυβέρνησης 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ελληνι-
κών και κυπριακών διπλωματικών Αρχών και 
άλλων φορέων.

ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΑΪΔΑ
Η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας (Αρχιεπισκο-
πική Περιφέρεια Αδελαΐδας) θα πραγματο-
ποιήσει την Κυριακή, 26 Μαρτίου, διάφορες 
εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας της 
Ελληνικής Ανεξαρτησίας.
Στις 7.30 π.μ. θα τελεστεί Όρθρος, Θεία Λει-
τουργία και Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου 
Σπυρίδωνα, στο Unley, από τον Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Σινώπης κ. Σιλουανό.
Στις 12.30μμ, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέ-

ηση στο Πολεμικό Μνημείο, North Terrace, 
ιερουργούντος του Επισκόπου κ. Σιλουα-
νού. Στη συνέχεια, αρχής γενομένης από τον 
Επίτιμο Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην 
Αδελαΐδα, κ. Γεώργιο Ψιάχα, θα κατατεθούν 
στεφάνια προς τιμήν των πεσόντων από τις 
πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές της Νότιας 
Αυστραλίας, καθώς και από εκπροσώπους 
των οργανώσεων της ελληνικής παροικίας.
Μετά την κατάθεση στεφάνων, μαθητές από 
τα Κολλέγια και τα Απογευματινά και Σαββα-
τιάτικα Ελληνικά Σχολεία της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής θα παρελάσουν από το Μνημείο Πο-
λέμου προς το Torrens Parade Ground.
Μετά το τέλος της παρέλασης στο Torrens 
Parade Ground, μαθητές θα παρουσιάσουν 
παραδοσιακούς χορούς, ενώ στο χώρο θα 
υπάρχει φαγητό και ποτά προς πώληση.

ΣΤΟ HELLENIC R.S.L SUB BRANCH
Οι εορτασμοί του Ελληνικού Παραρτήμα-
τος R.S.L. για την εθνική επέτειο της 25ης 
Μαρτίου 1821, το Σάββατο, 25 Μαρτίου 
2023.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ξεκινή-
σει με Δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Ευ-
σταθίου στις 9.30 το πρωί.
Θα ακολουθήσει τελετή κατάθεσης στεφά-
νου στο Ελληνοαυστραλιανό Μνημείο στις 
12 το μεσημέρι και στη 1μ.μ στο Shrine of 
Remembrance.
Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με ελα-
φρύ γεύμα στην αίθουσα του Ελληνικού 
Παραρτήματος R.S.L., που βρίσκεται στο 
14A Ferrars Place, στο South Melbourne.

Πηγή: Νέος Κόσμος

25η Μαρτίου: Για πρώτη φορά στην παρέλαση τα τεθωρακισμένα Marder
και τα μαχητικά F-16 Viper

Άρμα διακοσμημένο με την ελληνική σημαία στην παρέλαση 
των μηχανοκίνητων της παρέλασης την 25η Μαρτίου

Ο εορτασμός της επετείου της 25ης Μαρτίου στην Αυστραλία

Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέ-
ντρο της Αθήνας για τον εορτασμό της 25ης 
Μαρτίου μέσα σε ένα ηλιόλουστο σκηνικό.
Για μία ημέρα «εθνικής έξαρσης» μίλησε ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Παναγιώτης 
Πικραμμένος, μετά το τέλος της παρέλασης της 
25ης Μαρτίου και είπε ότι γιορτάζουμε την επέ-
τειο ενός γεγονότος μοναδικού και ανεπανάλη-
πτου στην ιστορία.
«Θαύμασα πριν από λίγο μια πολύ ωραία 
παρέλαση από τα νέα παιδιά», είπε ο κ. Πι-
κραμμένος και πρόσθεσε: «Γί αυτά τα νέα 
παιδιά εργαζόμαστε για μία νέα κοινωνία με 
κοινωνική συνοχή, με οικονομική ασφάλεια, 
με αμυντική θωράκιση.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε ως κυβέρνηση 
όλες τις προϋποθέσεις ώστε τα νέα μας παιδιά 

να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω. Γιατί για να 
παραμείνει η Ελλάδα ισχυρή πρέπει να έχουμε 
μια ισχυρή νεολαία και να δημιουργήσουμε τις 
προϋποθέσεις τα παιδιά, το μέλλον της Ελλά-
δας να μπορέσει να επιστρέψει στη χώρα του».
Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης 
δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά μας σε 
αυτή την ηλιόλουστη μέρα εδώ στην Αθήνα για 
την παρέλαση που μας γέμισε με υπερηφάνεια. 
Έχουμε ένα μήνυμα σήμερα, το οποίο είναι πολύ 
επίκαιρο: η εθνική ανεξαρτησία και η ελευθερία 
θέλει αγώνες και θέλει ενότητα. Το χρειάζεται 
και η σημερινή εποχή, το χρειάζεται και η ση-
μερινή Ελλάδα και το μέλλον ανήκει στα παιδιά 
μας. Τα χειροκροτήσαμε και τους ευχόμαστε το 
καλύτερο».
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, 

μετά την παρέλαση δήλωσε: «Τα παιδιά ήταν 
άψογα. Να φροντίσουμε κι εμείς να είναι υπερή-
φανα για όλους εμάς. Ας ξεπεζέψουμε λοιπόν, 
ας τα ακούσουμε με προσοχή, με σεβασμό, η 
συμμετοχή να είναι πολιτική, μέλος της λύσης 
και όχι του προβλήματος».
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, σε δη-
λώσεις του ανέφερε: «Γιορτάζουμε μια εθνική 
επέτειο με το βάρος μια εθνικής τραγωδίας που 
ιδιαίτερα έπληξε τα νέα παιδιά. Τα παιδιά που 
οργίζονται σήμερα και αυτή η οργή μπορεί να 
μετατραπεί σε ελπίδα. Ελπίδα για μία χώρα που 
θα έχει παιδεία δημοκρατική, συμμετοχική που 
θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, αλλά και τις 
προσδοκίες των παιδιών μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε ηλιόλουστο σκηνικό η παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας
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Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανου-
έλ Μακρόν καταδίκασε με τα βί-
αια επεισόδια που συνόδευσαν τις 
χθεσινές διαδηλώσεις κατά της με-
ταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού 
συστήματος και δήλωσε ότι δεν θα 

υποχωρήσει.
«Δεν θα υποχωρήσουμε στην βία, κα-
ταδικάζω την βία με την μεγαλύτερη 
δριμύτητα», δήλωσε ο Εμανουέλ Μα-
κρόν κατά την διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου μετά την ολοκλήρωση των ερ-
γασιών της ευρωπαϊκής συνόδου κο-
ρυφής στις Βρυξέλλες.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνω-
σε ότι κατά το ταξίδι του στην Κίνα 
στις αρχές του Απριλίου, θα συνο-
δεύεται από την πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν.
«Πρότεινα στην πρόεδρο φον ντερ 
Λάιεν να με συνοδεύσει σε μέρος της 
επίσκεψης για να παρουσιάσουμε μία 
ενωμένη ευρωπαϊκή φωνή» απέναντι 
στο Πεκίνο, δήλωσε ο Εμανουέλ Μα-
κρόν.
Σχετικά με την επίσκεψη στο Παρίσι 

του βασιλιά Καρόλου Γ’, η οποία ανα-
βλήθηκε λόγω της κοινωνικής ανατα-
ραχής στην Γαλλία, δήλωσε ότι έχει 
προτείνει νέα ημερομηνία «στις αρ-
χές του καλοκαιριού».
«Είπαμε ότι στις αρχές του καλοκαι-
ριού, ανάλογα και με τα προγράμμα-
τά μας, μπορούμε να κανονίσουμε 
μαζί νέα επίσημη επίσκεψη» του βρε-
τανού μονάρχη. «Η λογική και η φιλία 
μας οδηγούν να προτείνουμε αναβο-
λή και δεν θα ήμασταν σοβαροί και 
θα χαρακτηριζόμασταν από έλλειψη 
λογικής προτείνοντας επίσκεψη εν 
μέσω των διαδηλώσεων», είπε ο Εμα-
νουέλ Μακρόν.
«Οι τράπεζες στην ευρωζώνη είναι οι 
πιο ανθεκτικές»
«Οι τράπεζες στην ευρωζώνη είναι οι 
πιο ανθεκτικές», είπε επίσης στις δη-
λώσεις του ο Πρόεδρος της Γαλλίας, 

λίγο μετά την ενημέρωση που είχαν 
σήμερα οι ευρωπαίοι ηγέτες από την 
Πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ 
για την κατάσταση του τραπεζικού 
τομέα εντός και εκτός ευρωζώνης.
«Τα θεμελιώδη μεγέθη των ευρωπα-
ϊκών τραπεζών είναι “στέρεα” και «η 
ευρωζώνη είναι η ζώνη όπου οι τρά-
πεζες είναι πιο ανθεκτικές», τόνισε ο 
Γάλλος Πρόεδρος.
Ο Εμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι οι 
τράπεζες στην ευρωζώνη διέπονται 
από πολύ απαιτητικούς κανόνες και 
μεγάλη διαφάνεια και βρίσκονται σε 
πολύ διαφορετική κατάσταση σε σχέ-
ση με αυτές των ΗΠΑ. «Δεν υπάρχει 
σύγκριση. Τα θεμελιώδη μεγέθη στις 
τράπεζες της ευρωζώνης είναι στε-
ρεά», υπογράμμισε.

Πηγή: ertnews.gr

H νέα απότομη υποχώρηση των μετο-
χών στις ευρωπαϊκές τράπεζες, επα-
ναφέρει την ανησυχία για το χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα και προκαλεί 
κλυδωνισμούς στις αγορές.
Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχονται οι 
μετοχές της μεγαλύτερης γερμανι-
κής τράπεζας, της Deutsche Bank, -με 
πάνω από 13%- παρασύροντας προς 
τα κάτω το σύνολο των μετοχών των 
ευρωπαϊκών τραπεζών.
Συγκεκριμένα, οι εν λόγω μετοχές 
έχουν χάσει το ένα πέμπτο της αξίας 
τους από τις αρχές του μήνα και τα 
CDS του (ασφάλιστρα έναντι κινδύ-
νου αθέτησης πληρωμών) σημείωσαν 
χθες τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση 
που έχουν καταγράψει ποτέ, σύμφω-
να με στοιχεία της Refinitiv.
Οι μετοχές των UBS Group AG και 
Credit Suisse AG και κατέγραψαν πτώ-
ση 6,3% και 6,7%, αντίστοιχα, αφού το 
Bloomberg News μετέδωσε ότι είναι 
μεταξύ των τραπεζών που αποτελούν 
αντικείμενο έρευνας του αμερικανι-
κού υπουργείου Δικαιοσύνης για το 
εάν επαγγελματίες του χρηματοπι-
στωτικού κλάδου βοήθησαν Ρώσους 
ολιγάρχες να διαφύγουν κυρώσεις.
Παράλληλα, ασκούνται πιέσεις στα 
χρηματιστήρια σε Λονδίνο, Παρίσι και 
Φρανκφούρτη.
Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών MSCI 
World κατέγραψε νωρίτερα πτώση 
0,4%, αν και οδεύει προς κέρδη 1,5% 
σε εβδομαδιαία βάση. Ο πανευρω-
παϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε 
νωρίτερα πτώση 1,5%, αν και επίσης 
οδεύει προς άνοδο σε εβδομαδιαία 
βάση. Το Παρίσι σημείωσε νωρίτε-
ρα πτώση 2,11%, το Λονδίνο 2,03%, η 
Φρανκφούρτη 2,03% και το Μιλάνο 
2,51%.
Στην αγορά κρατικών ομολόγων, η 
απόδοση του 2ετούς αμερικανικού 
ομολόγου σημείωσε πτώση 8 μονάδων 
βάσης νωρίτερα στο 3,71%. Οι αποδό-
σεις των δεκαετών τίτλων σημείωσαν 
πτώση 6 μονάδων βάσης στο 3,34%. 
Πτώση 16 μονάδων βάσης στο 2,34% 
σημείωσαν νωρίτερα οι αποδόσεις και 
των 2ετών γερμανικών ομολόγων.

Διαβεβαίωση Λαγκάρντ για την ανθε-
κτικότητα του τραπεζικού συστήμα-
τος της ευρωζώνης
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ 
διαβεβαίωσε και πάλι σήμερα για τη 
σταθερότητα του τραπεζικού συστή-
ματος της ευρωζώνης τους ηγέτες της 
ΕΕ που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες, 
την ώρα που οι φόβοι για μια νέα χρη-
ματοπιστωτική κρίση προκαλούν σή-
μερα πτώση στις αγορές.
«Ο τραπεζικός τομέας της ευρωζώνης 
είναι ανθεκτικός επειδή διαθέτει στα-
θερές θέσεις σε όρους κεφαλαίου και 
ρευστότητας», δήλωσε η Λαγκάρντ 
απευθυνόμενη στους ηγέτες κρατών 
και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με ευρωπαίο αξιω-
ματούχο.

Ολαφ Σολτς: «Δεν υπάρχει λόγος 
ανησυχίας» για την Deutsche Bank
«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» για 
την Deutsche Bank, τη μεγαλύτερη 
τράπεζα της Γερμανίας, η μετοχή της 
οποίας σημείωσε σήμερα πτώση κατά 
10%, διαβεβαίωσε ο καγκελάριος της 

Γερμανίας Ολαφ Σολτς μετά την ολο-
κλήρωση των εργασιών της ευρωπαϊ-
κής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.
«Η Deutsche Bank έχει εκσυγχρονίσει 
εκ βάθρων το οικονομικό της μοντέλο. 
Δεν υπάρχει λόγο ανησυχίας για οτι-
δήποτε», δήλωσε ο Ολαφ Σολτς κατά 
την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
«Το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη 
είναι σταθερό», είπε την ώρα που οι 
ανησυχίες για χρηματοπιστωτική κρί-
ση προκάλεσαν σήμερα πτώση στις 
αγορές.

Ευρωπαίοι ηγέτες: «Ο τραπεζικός το-
μέας της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι 
ανθεκτικός»
Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας είναι 
«ανθεκτικός», τονίζουν οι ευρωπαίοι 
ηγέτες στην κοινή ανακοίνωση που 
εξέδωσαν μετά τη Σύνοδο Κορυφής για 
το ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμε-
ρα στις Βρυξέλλες.
«Η Τραπεζική Ένωση έχει ενισχύσει ση-
μαντικά την ανθεκτικότητα του τραπε-
ζικού συστήματος της ΕΕ. Ο τραπεζικός 
μας τομέας είναι ανθεκτικός, με ισχυ-
ρές θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας. 

Ζητούμε συνεχείς προσπάθειες για την 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής μας Ένω-
σης», αναφέρουν στη δήλωσή τους οι 
27 ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθη-
καν σήμερα στις Βρυξέλλες για μια Σύ-
νοδο για το ευρώ σε περιεκτική μορφή.
Οι ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρουν ότι 
συζήτησαν για την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κατάσταση, επιση-
μαίνοντας: «Οι οικονομίες μας μπήκαν 
στο 2023 με πιο υγιείς βάσεις απ’ ό,τι 
αναμενόταν προηγουμένως, παρά τον 
υψηλό πληθωρισμό και τις τιμές της 
ενέργειας. Παραμένουμε προσηλωμέ-
νοι στον στενό συντονισμό των οικο-
νομικών μας πολιτικών, με στόχο την 
αύξηση της ανθεκτικότητας των οικο-
νομιών μας».
Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του 
Προέδρου του Eurogroup της 20ης Μαρ-
τίου 2023, η Σύνοδος για το Ευρώ, καλεί 
το Eurogroup να συνεχίσει να παρακο-
λουθεί στενά τις οικονομικές εξελίξεις. 
«Το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης 
αποτελεί βασικό πυλώνα της αρχιτεκτο-
νικής της Οικονομικής και Νομισματι-
κής Ένωσης, υποστηρίζοντας τη σταθε-
ρότητα του ευρώ και την ανθεκτικότητα 
της οικονομίας της ζώνης του ευρώ», 
αναφέρουν στη συνέχεια.
Στην ίδια δήλωση επισημαίνεται ότι 
μια ισχυρή ευρωπαϊκή χρηματοοικο-
νομική αρχιτεκτονική είναι αποφασι-
στικής σημασίας για την προσέλκυση 
βιώσιμων επενδύσεων, την υποστήρι-
ξη της καινοτομίας και της δημιουρ-
γίας θέσεων εργασίας και την ταχεία 
προώθηση της πράσινης και ψηφιακής 
μας μετάβασης. «Οι περαιτέρω ανε-
πτυγμένες κεφαλαιαγορές συμβάλ-
λουν στη βελτίωση της μακροοικονο-
μικής διαχείρισης στην Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση. Ζητούμε να 
ενταθούν οι συλλογικές προσπάθειες, 
με τη συμμετοχή φορέων χάραξης πο-
λιτικής και συμμετεχόντων στην αγο-
ρά σε ολόκληρη την Ένωση, για την 
προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγο-
ρών», αναφέρεται στην ίδια δήλωση.

Πηγές: ΕΡΤ | Ρεπορτάζ: Ραλλού Αλεξο-
πούλου / ΑΠΕ – ΜΠΕ

Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα υποχωρήσουμε στην βία»

Deutsche Bank: «Ελεύθερη πτώση» για τη μετοχή της – Αναταραχή στις αγορές
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Μέσα στον Απρίλιο ανοίγει η πλατφόρμα για την 
υποβολή των αιτήσεων του νέου προγράμματος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας «Φωτοβολ-
ταϊκά στη Στέγη» (https://ypen.gov.gr/fotovoltaika-
sti-stegi/). Σύμφωνα με την προδημοσίευση από το 
Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος οι δικαιού-
χοι του προγράμματος είναι νοικοκυριά και αγρότες 
που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μι-
κρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα απο-
θήκευσης (μπαταρία).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος 
είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και η επιδότηση του 
συστήματος φωτοβολταϊκού φτάνει έως και 75% 
για νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες. Η συνο-
λική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με 
μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16 χιλ. ευρώ για 
νοικοκυριά και 10 χιλ. ευρώ για αγρότες.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορέσουν να 
δουν εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρι-
κού ρεύματος που αγγίζει τις 3 χιλ. ευρώ ετησίως.
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ευάλωτα νοικοκυ-
ριά με τη διάθεση 35 εκατομμυρίων ευρώ αποκλει-
στικά για αυτούς, ενώ προβλέπεται ειδικό bonus 
10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και 
πολύτεκνες οικογένειες.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας 
Σκρέκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με το νέο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέ-
γη», χιλιάδες νοικοκυριά και αγρότες θα μπορούν 
να γίνουν ενεργειακά αυτόνομοι, παράγοντας και 
αποθηκεύοντας τη δική τους πράσινη ενέργεια. Με 
αυτόν τον τρόπο, θα μειώσουν τους λογαριασμούς 
ρεύματος και θα περιορίσουν τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου.
Ειδικότερα, με την επιδότηση για τους αγρότες, στη-
ρίζουμε στην πράξη την ελληνική περιφέρεια, την 
ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα, ώστε 
οι αγρότες μας να παραμείνουν στις καλλιέργειες και 
στα χωράφια τους, με όρους ανάπτυξης.
Για την Κυβέρνηση, η ενεργειακή δημοκρατία δεν 

είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι μια ανάγκη που 
ικανοποιείται, διασφαλίζοντας την κοινωνικά δί-
καιη πρόσβαση των πολιτών στην πράσινη μετάβα-
ση. Εγγυόμαστε την προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη 
ενέργεια για όλους τους πολίτες».

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος
Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι 
ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με 
τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολ-
ταϊκός σταθμός.
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία 
μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή 
δευτερεύουσα- η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αγρότες μπορούν 
να υποβάλλουν μια αίτηση για την κατοικία τους και 
μία μόνο αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος 
αγροτικής χρήσης.
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να τοποθετηθεί 
στη στέγη ή το δώμα κτηρίου (στα οποία συμπερι-
λαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, 
σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους 
του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες 
και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, 
ύψους 200 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, κατανέμεται σε τέσσε-

ρις κατηγορίες:
1. Αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά: 35 εκατ. 
ευρώ.
2. Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα 
<= 20,000€ ή οικογενειακό εισόδημα <= 40,000€: 85 
εκατ. ευρώ.
3. Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα > 
20,000€ ή οικογενειακό εισόδημα > 40,000€: 50 εκατ. 
ευρώ.
4. Αποκλειστικά για επαγγελματίες αγρότες ή αγρό-
τες ειδικού καθεστώτος: 30 εκατ. ευρώ.
Το Πρόγραμμα θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξα-
ντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία.
Στόχος του προγράμματος είναι η έως και πλήρης 
κάλυψη του κόστους της μπαταρίας και των δαπα-
νών ανάπτυξης και εγκατάστασης του φωτοβολταϊ-
κού. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, η επιδότηση της 
μπαταρίας είναι 100%, ενώ για τη τρίτη και τέταρτη 
κατηγορία είναι 90%.
Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκατα-
στήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία ενώ 
στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χω-
ρίς μπαταρία.
Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταικού 
σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντί-
στοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση 
ορίζεται στις 10,8kWh.
Η μπαταρία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απο-
δώσει για τουλάχιστον μια ώρα την ισχύ του σταθ-
μού ΑΠΕ. Πηγή: ertnews.gr

Τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος για το 
μήνα Απρίλιο ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής 
24 Μαρτίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κώστας Σκρέκας. Σύμφωνα με τον υπουργό, η αξία 
της επιδότησης του ρεύματος για νοικοκυριά, επιχει-
ρήσεις και αγρότες τον Απρίλιο ανέρχεται συνολικά 
στα 24,4 εκατ. ευρώ.
Oι επιδοτήσεις για τον Απρίλιο είναι μειωμένες σε 
σχέση με τον Μάρτιο καθώς τα τιμολόγια που ανακοι-
νώθηκαν από τους προμηθευτές είναι χαμηλότερα σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε αρκετές περι-
πτώσεις είναι χαμηλότερα ακόμη και από τα επίπεδα 
πριν την ενεργειακή κρίση, τόνισε ο κ. Σκρέκας και 
πρόσθεσε
Συγκεκριμένα:
• Για τα οικιακά τιμολόγια με κατανάλωση έως 500 

KWh η επιδότηση ανέρχεται σε 1,5 λεπτό/ KWh, 15 
ευρώ/ MWh. Η κατηγορία αυτή αφορά το 90% των 
νοικοκυριών στην Ελλάδα. Στο ίδιος ύψος ανέρχεται 
και η επιδότηση για μεγαλύτερες καταναλώσεις υπό 
την προϋπόθεση της μείωσης της κατανάλωσης κατά 
15%.
• Στο 1,5 λεπτό/ KWh ανέρχεται και η επιδότηση για 
τους αγρότες.
• Για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο η επιδότηση 
ανέρχεται σε 5,4 λεπτά/KWh, 54 ευρώ/MWh απορρο-
φώντας έτσι το σύνολο σχεδόν της αύξησης.
Το σύνολο των επιδοτήσεων φθάνει τα 24,4 εκατ. 
ευρώ για τον Απρίλιο.
Όπως σημείωσε ο κ. Σκρέκας Το σύνολο των επιδο-
τήσεων που έχουν δοθεί τους τελευταίους 20 μήνες 
από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης ανέρχεται σε 

9 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 70% προέρχεται από 
τη φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων 
ενέργειας και από τα έσοδα των δημοπρασιών CO2.
O κ. Σκρέκας ανέφερε ότι αυτή την περίοδο τρέχουν» 
δύο σπουδαία προγράμματα τα οποία εκμεταλλεύο-
νται το άπλετο ηλιακό δυναμικό που διαθέτει η χώρα 
μας, αυτό προς όφελος των πολιτών. Πρόκειται για:
1. Το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμο-
σίφωνα», ύψους 100 εκατ. ευρώ, από το οποίο θα 
επωφεληθούν άμεσα τουλάχιστον 120.000 νοικοκυ-
ριά. Υπολογίζεται ότι η κατανάλωση ρεύματος για τη 
χρήση ζεστού νερού θα μειωθεί κατά περίπου 65%.
2. Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», ύψους 
200 εκατ. ευρώ, με σημαντικές επιδοτήσεις, έως 75% 
για νοικοκυριά και 60% αγρότες. Η εξοικονόμηση 
στους λογαριασμούς ενέργειας μπορεί να φτάσει και 

τα 3.000 ευρώ ετησίως.
Επίσης, από τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ξεκινούν δύο νέα 
προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης γιατί είναι 
αυτονόητο πως η πιο φθηνή και καθαρή ενέργεια εί-
ναι αυτή που εξοικονομούμε και δεν καταναλώνου-
με: το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» και το 
νέο «Εξοικονομώ 2023».
Η Κυβέρνηση μας, εγγυάται ότι θα στηρίζει αδιά-
λειπτα τους πολίτες όσο χρειαστεί, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτή την πρωτόγνωρη 
ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας.
Πηγή: ertnews.gr

Σύντομα θα έρθουν περισσότερα καλά νέα για την 
ελληνική οικονομία σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης σχολιάζοντας σε ανάρτησή του 
σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg.
«Η διεύρυνση του ΑΕΠ της Ελλάδας "ξεπερνά τις με-
γάλες οικονομίες" από το 2019 και ο ρυθμός μείωσης 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων "είναι αξεπέρα-
στος από τον τραπεζικό κλάδο οπουδήποτε, σύμφω-
να με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg» ση-
μειώνει στην ανάρτησή του στα αγγλικά στο twitter ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμε-
νος στο σχετικό δημοσίευμα του διεθνούς πρακτο-
ρείου. Ο κ.Μητσοτάκης καταλήγει επισημαίνοντας 
ότι είναι "καλά νέα και περισσότερα καλά νέα θα 
έρθουν σύντομα". Το Bloomberg αναφερόμενο στις 
επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δημοσιεύει 
κείμενο στο οποίο επισημαίνει ότι η ανάκαμψη της 
οικονομίας επικυρώνεται από το χαμηλό κόστος δα-
νεισμού της: «Με την αποτροπή του Grexit, μαντέψ-
τε ποιανού το χρέος υπεραποδίδει; Η οικονομική 
ανάκαμψη της Ελλάδας επικυρώνεται στο χαμηλό 

κόστος δανεισμού της, το οποίο είναι κάτω από τον 
μέσο όρο των δανειοληπτών επενδυτικής βαθμίδας 
οπουδήποτε στον κόσμο» αναφέρει συγκεκριμένα 
στον τίτλο του σχετικού κειμένου το Bloomberg.
Εύσημα Bloomberg για τις επιδόσεις της ελληνικής 
οικονομίας - Η ανάπτυξη ξεπερνά εκείνην των 
μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης
"Με το Grexit να έχει αποφευχθεί, μαντέψτε ποιου 
το χρέος υπεραποδίδει;" είναι ο τίτλος εκτενούς 
δημοσιεύματος του ειδησεογραφικού πρακτορείου 
Bloomberg σχετικά με τις θετικότερες του αναμενο-
μένου οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδος.
"Η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας επιβεβαιώνε-
ται από το χαμηλό κόστος δανεισμού της το οποίο εί-
ναι χαμηλότερο του μέσου όρου των κρατών που φέ-
ρουν επενδυτική βαθμίδα παγκοσμίως", σημειώνει 
το πρακτορείο. "Θυμάστε την Ελλάδα;", σημειώνει 
το δημοσίευμα. Παρά τις ευρύτερες εκτιμήσεις του 
βρετανικού Τύπου το 2015 αλλά ακόμη και του πρώ-
ην διοικητού της FED Άλαν Γκρήνσπαν ότι "ήταν θέμα 
χρόνου" πριν να εγκαταλείψει η Ελλάδα τη νομισμα-

τική Ένωση και το ευρώ να καταρρεύσει. Ωστόσο το 
Grexit ουδέποτε έγινε καθώς αυτή ήταν η βούληση 
της αγοράς ομολόγων, σημειώνει το δημοσίευμα 
παραθέτοντας το ιστορικό των διακυμάνσεων από-
δοσης που σημείωσε το δεκαετές ελληνικό ομόλογο 
έως την τελική ανάκαμψη του επί των ημερών της πα-
ρούσης κυβερνήσεως. Το κράτος των 10,3 εκατομμυ-
ρίων, αντίθετα σε κάθε αξιολόγηση διεθνούς οίκου, 
έχει υπάρξει μία οικονομία επενδυτικής βαθμίδας 
από τον Δεκέμβριο του 2021, βασιζόμενο σε θετικές 
τάσεις πληθωρισμού, κατά κεφαλήν εισοδήματος, 
ανόδου ΑΕΠ, μη εξυπηρετούμενων δανείων και πο-
λιτικής σταθερότητας, σύμφωνα με στοιχεία που 
συνέλλεξε το Bloomberg.
Στην αγορά ομολόγων η Ελλάδα (το ελληνικό ομόλο-
γο) διαπραγματεύεται τουλάχιστον τρεις βαθμίδες 
υψηλότερα εκείνου που το επενδυτικό κοινό θεωρεί 
ως υψηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης. Σύντο-
μα δε θα έπρεπε να επιστρέψει στην επενδυτική 
βαθμίδα. Από την εποχή που ανέλαβε η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη το 2019 το κατά κεφαλή ΑΕΠ αυξήθηκε 

7%, ξεπερνώντας μεγάλες οικονομίες συμπεριλαμ-
βανομένης της Γερμανίας (1%), της Γαλλίας (1%), της 
Ιταλίας (2%), της Ισπανίας (-2%), του Η. Β. (1%) και 
των ΗΠΑ (4%) σύμφωνα με στοιχεία που συνέλλεξε 
το Bloomberg. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ως πο-
σοστό του συνόλου των δανείων, - κριτήριο για την 
υγεία του τραπεζικού συστήματος - μειώθηκαν στο 
6,8% από 47% το 2017 και βρέθηκαν στο χαμηλότερο 
σημείο τους από το 2017, σημειώνεται στο δημοσί-
ευμα στο οποίο παρατίθενται επίσης αναλυτικά 
στοιχεία ως προς την ανακτηθείσα ευρωστία του 
τραπεζικού συστήματος.
Όπως προστίθεται στο ίδιο δημοσίευμα, το πολιτικό 
ρίσκο στην Ελλάδα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο, 
τουλάχιστον από την εποχή προ της χρηματοοικο-
νομικής κρίσης.
"Είμαστε η δεύτερη πλέον ταχέως αναπτυσσόμενη 
οικονομία στην Ευρωζώνη", με ισχυρό τουρισμό 
και "ξένες επενδύσεις σε επίπεδα ρεκόρ", σημείωσε 
πρόσφατα στη διάρκεια συνέντευξή του, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη: Εντός Απριλίου ανοίγει η 
πλατφόρμα – Αναλυτική προδημοσίευση του προγράμματος

Έρχεται το νέο εξ οικονομώ - Επιδότηση ρεύματος: Στα 15€/
MWh σε νοικοκυριά – Δύο νέα προγράμματα από τον Απρίλιο

Εύσημα Bloomberg για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας - Η ανάπτυξη 
μεγαλύτερη και από εκείνη ισχυρών οικονομιών

Επικαιροποιείται το περιεχόμενο της δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων (Ε9), σύμφωνα με απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.
Ειδικότερα, προβλέπεται νέος κωδικός για μελ-
λοντικά ή μη αποπερατωμένα κτίσματα ανεγει-
ρόμενης οικοδομής, που μεταβιβάζονται από 
κατασκευαστή. Μέσω του νέου κωδικού, οι φο-

ρολογούμενοι μπορούν να δηλώνουν την πραγ-
ματική κατάσταση των κτισμάτων αυτών την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους και να υπόκεινται στον 
αντίστοιχο, μειωμένο, ΕΝΦΙΑ, σε σχέση με τα 
αποπερατωμένα κτίσματα.
Ο νέος κωδικός ισχύει για δηλώσεις έτους 2023 
και μετά. Οι φορολογούμενοι, που έχουν εμπράγ-
ματα δικαιώματα σε μη αποπερατωμένα ή μελ-

λοντικά κτίσματα κατά την ημερομηνία αυτή, 
μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση 
Ε9 μέχρι τις 12.4.2023, ώστε η αξία των κτισμά-
των αυτών να υπολογισθεί ορθά για τον ΕΝΦΙΑ 
του 2023.
Επίσης, για τη διευκόλυνση των φορολογουμέ-
νων, που αποκτούν την πλήρη κυριότητα ακινή-
των λόγω συνένωσης της ψιλής κυριότητας με την 

επικαρπία, για δηλώσεις Ε9, που υποβάλλονται 
από τη δημοσίευση της Απόφασης και μετά, γί-
νεται υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΦΜ του 
επικαρπωτή για την αναγραφή δικαιωμάτων ψι-
λής κυριότητας.
Για την αναβάθμιση της εφαρμογής του Ε9 σύμ-
φωνα με τα παραπάνω, η εφαρμογή θα παραμεί-
νει κλειστή την 24.3.2023 για τις ώρες 00:00 έως 
και 12:00.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΑΔΕ: Επικαιροποιείται το περιεχόμενο του Ε9
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Αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Πολω-
νία πραγματοποιεί από σήμερα ο διά-
δοχος του βρετανικού θρόνου. Ο πρί-
γκιπας Ουίλιαμ συνάντησε βρετανούς 
και ουκρανούς στρατιώτες, τους οποί-
ους ευχαρίστησε για τη συνεχιζόμενη 

υποστήριξη στην Ουκρανία εν μέσω 
της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής, 
προτού βρεθεί στο πλευρό ουκρανών 
προσφύγων και ακούσει τις δραματι-
κές περιγραφές τους από τον πόλεμο.
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ταξίδεψε στο Ζέ-

σουφ της νότιας Πολωνίας για να συ-
ναντήσει τον πολωνό υπουργό Άμυνας 
Μάριους Μπλάστσακ και να μιλήσει 
σε μέλη της βρετανικής και πολωνικής 
στρατιωτικής δύναμης που βρίσκεται 
στην περιοχή.
Η παρουσία βρετανικής στρατιωτικής 
δύναμης στην Πολωνία εντάσσεται στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης δυνάμεων του 
ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Βορει-
οατλαντικής Συμμαχίας μετά την έναρξη 
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Η επίσκεψη του διαδόχου του βρετα-
νικού θρόνου δεν είχε προαναγγελθεί 
και όπως είναι αναμενόμενο οι πολω-
νικές αρχές έχουν λάβει δρακόντεια 
μέτρα ασφαλείας.
«Βρίσκομαι εδώ γιατί θέλω να ευχαρι-
στήσω προσωπικά τους πολωνούς και 
τους βρετανούς στρατιώτες που συνερ-

γάζονται στενά», δήλωσε ο πρίγκιπας 
Ουίλιαμ. Υπογραμμίζοντας ότι η αν-
θρωπιά που επέδειξε ο πολωνικός λαός 
στο δράμα των ουκρανών προσφύγων 
αποτελεί πηγή έμπνευσης, ο διάδοχος 
του βρετανικού θρόνου τόνισε: «Ανοί-
ξατε τις καρδιές και τα σπίτια σας».
Επόμενος σταθμός του πρίγκιπα 
Ουίλιαμ είναι η Βαρσοβία, όπου θα 
επισκεφθεί κέντρο φιλοξενίας περί-
που 300 γυναικόπαιδων από την Ου-
κρανία. Αύριο Πέμπτη, θα καταθέσει 
στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη, όπως είχε κάνει η βασίλισ-
σα Ελισάβετ Β’ της Βρετανίας κατά την 
επίσκεψή της στην πολωνική πρωτεύ-
ουσα το 1996, και ακολούθως θα συ-
ναντήσει τον πρόεδρο της Πολωνίας 
Αντρέι Ντούντα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Κα-
ρόλου στη Γαλλία αναβάλλεται, όπως 
ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ, μετά την 
κοινωνική αναταραχή σχετικά με τις 
αλλαγές του προέδρου Εμανουέλ Μα-
κρόν στο συνταξιοδοτικό σύστημα και 
τα βίαια επεισόδια στο Παρίσι και άλ-
λες πόλεις της χώρας.
Σύμφωνα με το Ελιζέ, ελήφθη κοινή 
απόφαση από τις κυβερνήσεις της Βρε-
τανίας και της Γαλλίας αφού τα εργα-
τικά συνδικάτα προκήρυξαν νέα ημέρα 
πανεθνικών απεργιών και διαδηλώσε-
ων κατά την επίσκεψη του Καρόλου.
Η απόφαση ελήφθη «ύστερα από τηλε-
φωνική επικοινωνία μεταξύ του προέ-
δρου της Δημοκρατίας και του βασιλιά 
σήμερα το πρωί, προκειμένου να μπο-
ρέσουμε να υποδεχθούμε την Αυτού 
Μεγαλειότητα Βασιλιά Κάρολο ΙΙΙ σε 
συνθήκες που να ανταποκρίνονται στη 
σχέση φιλίας μας», έγραψε η Γαλλική 
Προεδρία.
Η αναβολή θα φέρει σε πολύ δύσκολη 
θέση τον Μακρόν, ο οποίος ήλπιζε ότι 
η επίσκεψη του μονάρχη θα αποτε-
λούσε ένα συμβολικό βήμα στις προ-
σπάθειες των δύο χωρών να γυρίσουν 
σελίδα ύστερα από χρόνια κάθε άλλο 

παρά θερμών σχέσεων μετά το Brexit.
«Δεδομένης της ανακοίνωσης χθες 
μίας ακόμα ημέρας εθνικών διαδηλώ-

σεων κατά της μεταρρύθμισης του συ-
νταξιοδοτικού την Τρίτη, η επίσκεψη 
του βασιλιά Καρόλου, που είχε αρχικά 

προγραμματιστεί για τις 26-29 Μαρτί-
ου, θα αναβληθεί», σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του Ελιζέ.
Ο Κάρολος επρόκειτο να πραγματο-
ποιήσει την πρώτη του επίσημη επί-
σκεψη ως βασιλιά στη Γαλλία για τρεις 
ημέρες πριν μεταβεί στη Γερμανία, ένα 
πρόγραμμα που είχε θεωρηθεί επιτυ-
χία για τον Γάλλο ηγέτη που ήθελε να 
εμφανίσει τον εαυτό του ως τον ντε 
φάκτο ηγέτη της Ευρώπης.
«Η επίσκεψη θα επαναπρογραμματι-
στεί το συντομότερο δυνατόν», ανέφε-
ρε το Ελιζέ σε ανακοίνωση.
Σύμφωνα με πηγή στο Παλάτι του 
Μπάκινγχαμ, η επίσκεψη του Καρό-
λου στη Γερμανία θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
Η αναβολή της σχεδιαζόμενης επίσκε-
ψης του Καρόλου --στο πλαίσιο της 
οποίας είχε προγραμματιστεί δείπνο 
στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών-- θα 
αυξήσει τις πιέσεις στον Μακρόν που 
προσπαθεί να βρει διέξοδο από μια 
κρίση, η οποία έχει προκαλέσει τις χει-
ρότερες αναταραχές στη Γαλλία από 
την περίοδο των ‘Κίτρινων Γιλέκων’ το 
2018-2019.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην Πολωνία ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ

Αναβλήθηκε η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στη Γαλλία, λόγω
των κινητοποιήσεων

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας 
Ζεράλντ Νταρμανέν ανακοίνωσε ότι 
κατά την χθεσινή 9η ημέρα κινητοποι-
ήσεων κατά της μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού συστήματος έγιναν 
457 προσαγωγές, ενώ τραυματίσθηκαν 
441 αστυνομικοί και χωροφύλακες.
Σε δηλώσεις του στο δίκτυο Cnews, 
ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι 
υπήρξαν 903 φωτιές κοινόχρηστων 
αντικειμένων και σκουπιδιών χθες στο 
Παρίσι κατά την διάρκεια της διαδήλω-
σης των συνδικάτων.
Ο υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε 
την διαπίστωση για την ριζοσπαστι-
κοποίηση του κινήματος των διαδηλω-
τών επιρρίπτοντας γι΄αυτό την ευθύνη 

στην άκρα αριστερά.
«Η άκρα αριστερά θέλει να επιτεθεί 
κατά της Δημοκρατίας», είπε προσθέ-
τοντας ότι χρειάζεται ένα «συλλογικό 

μήνυμα καταδίκης».
Ο Ζεράλντ Νταρμανέν εξέφρασε την 
έκπληξή του για την έλλειψη αντίδρα-
σης των πολιτικών για τους τραυματι-
σμένους και χωροφύλακες που φθά-
νουν τους χίλιους από την έναρξη των 
κινητοποιήσεων. Εκανε δε λόγο για ένα 
είδος «εθνικού σπορ που συνίσταται 
στην αμαύρωση» των δυνάμεων ασφα-
λείας.
«Η χώρα πρέπει να ξυπνήσει και να κα-
ταδικάσει την άκρα αριστερά και τους 
ταραξίες. Δεν είναι πολλοί, αλλά είναι 
εξαιρετικά βίαιοι», είπε.
Αναφερόμενος στα black blocks, τους 
ταραξίες, ο αριθμός των οποίων υπο-
λογίζεται σε 1.500 κατά την χθεσινή 

διαδήλωση στο Παρίσι, ο Ζεράλντ 
Νταρμανέν δήλωσε ότι θα πρέπει να 
αποκαλούνται «black bourges (μεγα-
λοαστοί)», διότι προέρχονται από εύ-
πορες οικογένειες και πρόσθεσε ότι 
αν «μπορούσαν να σκοτώσουν» έναν 
αστυνομικό ή χωροφύλακα «θα χαίρο-
νταν».
Ο υπουργός χαιρέτισε το «εξαιρετικό» 
έργο των δυνάμεων της τάξης για την 
αποτροπή «θανάτου». «Δεν υπήρξε 
νεκρός, δεν υπήρξε βαρύς τραυματι-
σμός» είπε προσθέτοντας ωστόσο ότι 
υπήρξε ένας βαρύς τραυματισμός δια-
δηλώτριας στην Ρουέν υπό αδιευκρίνι-
στες συνθήκες.
Πηγές: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Χάος στη Γαλλία: 457 προσαγωγές και 441 τραυματισμοί αστυνομικών
στην 9η μέρα διαδηλώσεων
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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής 24 
Μαρτίου σε εστιατόριο της Νέας Σμύρνης που βρίσκε-
ται επί της Ελευθερίου Βενιζέλου, σε ισόγειο πολυκα-
τοικίας. Στάχτη έγινε στο εστιατόριο όπως φαίνεται και 
στις φωτογραφίες που βρισκόταν στο ισόγειο όροφο 
πολυκατοικίας.
Το γεγονός έγινε αντιληπτό από άνθρωπο εργαζόμε-
νο στην καθαριότητα του εστιατορίου ο οποίος άκου-
σε μια έκρηξη εντός του καταστήματος και να σπάνε 
τα τζάμια. Ο ίδιος βγήκε έξω και είδε τη φωτιά να τυ-
λίγει το χώρο. Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία καθώς το εστιατόριο βρίσκεται 
στο ισόγειο τετραώροφης πολυκατοικίας.
 Σύμφωνα με μαρτυρία του υπαλλήλου καθαριότητας, 

εμφανίστηκαν ξαφνικά, τα ξημερώματα, δύο – τρία 
άτομα τα οποία έσπασαν ένα τζάμι και πέταξαν κάτι 
μέσα και αμέσως μετά εκδηλώθηκε η φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ανάμεσα στα αποκα-
ΐδια, οι ερευνητές της πυροσβεστικής βρήκαν υπολείμ-
ματα από φωτοβολίδα. Την έρευνα για τον εντοπισμό 
των εμπρηστών θα αναλάβει η αστυνομία και συγκε-
κριμένα το Τμήμα Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής.
Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική απεγκλω-
βίστηκαν πέντε άτομα από την πολυκατοικία. Ανάμεσα 
τους υπάρχει ένας τραυματίας που μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», καθώς και μια μητέρα με 
το βρέφος της, που μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νο-
σοκομείο Παίδων.

Ένας τραυματίας – Πέντε οι απεγκλωβισμοί
Ενημέρωση για τα αίτια της πυρκαγιάς σε γνωστό κα-
τάστημα εστίασης που καταστράφηκε ολοσχερώς τα 
ξημερώματα της Παρασκευής 24 Μαρτίου στην οδό Ελ. 
Βενιζέλου, στη Νέα Σμύρνη έδωσε από το σημείο της 
φωτιάς o αρχιπύραρχος Αναστάσιος Χατζόπουλος. «Η 
υπηρεσία μας μετέβη στο σημείο με επτά οχήματα, με-
ταξύ των οποίων και γερανοφόρα. Στόχος ήταν να απο-
τραπεί ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς και η διάσωση 
της ζωής των κατοίκων των υπερκείμενων ορόφων που 
έχουν χρήση κατοικίας» δήλωσε ο εκπρόσωπος της 
Πυροσβεστικής. Όπως τόνισε η μεγάλη φωτιά που ξέ-
σπασε στις 04:30 τα ξημερώματα βρίσκεται πλέον υπό 
μερικό έλεγχο επιφέροντας σημαντικές ζημιές στους 

πάνω ορόφους.
«Με ειδικά εργαλεία και διανοίγοντας θύρες διαμερι-
σμάτων απεγκλωβίσαμε τέσσερα άτομα από τον τέταρτο 
όροφο, εκ των οποίων ένα βρέφος που μεταφέρθηκε στο 
Παίδων για προληπτικούς λόγους», σημείωσε.
Όπως έκανε γνωστό ο αξιωματικός της πυροσβεστικής, 
νωρίτερα είχε διασωθεί από τον πρώτο όροφο ένας ηλι-
κιωμένος με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και 
μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.
Και όπως τόνισε, «η πυρκαγιά δεν έχει τελειώσει ακόμα. 
Αυτή την στιγμή τίθεται σε μερικό έλεγχο». Η πυροσβε-
στική διερευνά έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: ertnews.gr

Νέα Σμύρνη: Εμπρησμό «δείχνουν» υπολείμματα φωτοβολίδας στις στάχτες
του εστιατορίου – Έρευνες από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών

«Η  χώρα χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση και ισχυρό 
πρωθυπουργό» υπογράμμισε μιλώντας στο Πρώτο Πρό-
γραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Καθαροί Λογα-
ριασμοί» με τον Γιώργο Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη 
Κοντογιάννη, ο Αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.
Ο κ. Παπαθανάσης είπε χαρακτηριστικά: «Η πρόταση 
είναι ότι ζητούμε ισχυρή εντολή για να σχηματίσουμε 
αυτοδύναμη κυβέρνηση. Προφανώς η πρόταση της αντι-
πολίτευσης δεν στέκει κάπου, καθότι το ΠΑΣΟΚ λέει ότι 
ψηφίστε Ανδρουλάκη και θα προκύψει κάποιος άλλος 
πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει προοδευτική συγκυ-
βέρνηση χωρίς να υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. 
Αν λάβουμε υπόψη ότι ενώ λένε ότι δεν θα σχηματίσουν 

κυβέρνηση μειοψηφίας, το εννοούν αυτό».
Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι τα τελευ-
ταία χρόνια με την πανδημία και την ενεργειακή κρίση 
φάνηκε ότι χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις, τις οποίες 
μπορεί να πάρει μόνο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ 
υπογράμμισε ότι: « Δείτε την πρόοδο στην ψηφιακή με-
ταρρύθμιση. Οι επενδύσεις που έχουν έρθει, οι θέσεις 
εργασίας που έχουν δημιουργηθεί, η ανάπτυξη που έχει 
έρθει. Όλα αυτά υποστήριξαν κατ’ ουσίαν το κράτος και 
κατά την περίοδο της κρίσης πανδημίας και κατά την 
περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Πώς μπορέσαμε και 
κρατήσαμε και μειούμενο το χρέος προς το ΑΕΠ έχοντας 
μια σωστή δημοσιονομική πολιτική και ταυτόχρονα 
στηρίξαμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με γρήγορες 

αποφάσεις. Να σας θυμίσω ότι οι αποφάσεις ήταν τόσο 
γρήγορες που πολλές φορές είχαμε ήταν με προεδρικά 
διατάγματα και στη συνέχεια έρχονταν στη Βουλή για 
ψήφιση».
Σχετικά με τον πληθωρισμό ο κ. Παπαθανάσης υπογράμ-
μισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης να μην μειώσει τον 
ΦΠΑ αλλά να κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις δικαιώθη-
κε, αφού στην Ισπανία που μείωσαν τον ΦΠΑ οι αυξήσεις 
στις τιμές των τροφίμων είναι μεγαλύτερες από ότι στη 
χώρα μας και τώρα συζητάνε για επαναφορά του ΦΠΑ. 
«Έχουμε τον τέταρτο ή πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό 
στα τρόφιμα στην Ε.Ε», επομένως -τόνισε χαρακτηριστι-
κά- και στον πληθωρισμό των τροφίμων και στο γενικό 
πληθωρισμό είμαστε καλύτερα από τις άλλες χώρες, 

από τις περισσότερες άλλες χώρες και γενικά έχουμε 
θέσει και ένα εργαλείο που λέγεται έλεγχος πάνω στο 
ποσοστό κέρδους που έχει φέρει και πρόστιμα και απο-
τελέσματα. Πηγή: ertnews.gr

Νέα προθεσμία, για να απολογηθούν την ερχόμενη εβδο-
μάδα, ζήτησαν και πήραν από τον εφέτη ανακριτή οι δύο 
σταθμάρχες που κατηγορούνται για το σιδηροδρομικό 
δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόκειται για τον συμβασιούχο 
σταθμάρχη και τον δεύτερο σταθμάρχη που ήταν βάρ-
δια το απόγευμα πριν από την πολύνεκρη τραγωδία στα 
Τέμπη. Ο συμβασιούχος σταθμάρχης θα απολογηθεί την 
Δευτέρα 27 Μαρτίου, ενώ ο άλλος σταθμάρχης την Τρίτη 
28 Μαρτίου. Παράλληλα την επόμενη εβδομάδα αναμέ-
νεται να απολογηθεί και ο επιθεωρητής Κυκλοφορίας. 
Αξίζει να σημειωθεί πως οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται 
για διατάραξη των συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήμα-
τος, για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέ-
λεια κατά συρροή.
Δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας 
για την υπόθεση του δυστυχήματος, από τους δικη-
γορικούς συλλόγους της χώρας
Δήλωση παράστασης, προς υποστήριξη κατηγορίας για 
την υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη, καταθέτουν οι 
δικηγορικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Πριν από λίγη 
ώρα, στα δικαστήρια της Λάρισας βρέθηκαν οι πρόεδροι 
των δικηγορικών συλλόγων που συμμετέχουν στη διαδι-
κασία, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ολομέλειας των 
προέδρων των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας, Δημήτρη 
Βερβεσό. «Καταθέτουμε την δήλωση παράστασης για να 
αποδοθούν οι ευθύνες "στους μηχανοδηγούς του τρένου 
των ευθυνών" και να μπουν στο κάδρο όλοι οι υπεύθυνοι 
όσο ψηλα και αν βρίσκονται. Η Δικαιοσύνη θα πρέπει να 
αποδοθεί σύντομα και ουσιαστικά για να μην υπάρχει 
κάποια αμφιβολία ότι υπάρχει οποιαδήποτε προσπάθεια 
αποπροσανατολισμού ή συγκάλυψης της υπόθεσης. Εί-
μαστε εδώ με τον θεσμικό μας ρόλο για να διασφαλίσουμε 
αυτή την αποστολή μας», δήλωσε ο κ. Βερβεσός.
Ειδική σύνταξη , διαγραφή οφειλών, διορισμός στο 
Δημόσιο, άμεσες αποζημιώσεις και μέριμνα για φοι-
τητές μεταξύ των μέτρων στήριξης για συγγενείς θυ-
μάτων και τραυματιών του δυστυχήματος στα Τέμπη
Μέτρα στήριξης και αρωγής των συγγενών των θυμάτων 
και των τραυματιών και επιβαινόντων του σιδηροδρομι-
κού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 
2023, όπως ειδική σύνταξη, διαγραφή οφειλών προς 
την Φορολογική Διοίκηση και ασφαλιστικά ταμεία, διο-
ρισμός στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
δωρεάν νομική στήριξη, άμεσες αποζημιώσεις, μέριμνα 
για τους φοιτητές καθώς και ρυθμίσεις για την ενίσχυση 
της ασφάλειας των συγκοινωνιών προβλέπει νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέ-
θηκε στη Βουλή. Το νομοσχέδιο προβλέπει παράλληλα 
ότι οι αποφάσεις των πρωτοδικείων για τα θύματα από το 
τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, οι οποί-

ες θα επιδικάζουν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων 
της τραγωδίας και επιζήσαντες, θα κηρύσσονται άμεσα 
εκτελεστές, δηλαδή θα λαμβάνουν άμεσα τα ποσά που 
θα τους επιδικάζονται. Τέλος, με το νομοσχέδιο επανακα-
θορίζεται η αντικειμενική υπόσταση σειράς αδικημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που μπορούν να οδη-
γήσουν στην πρόκληση σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται: 
1. α. Χορηγείται από το οριζόμενο χρονικό διάστημα και 
εφεξής, ειδική σύνταξη σε όσους έπαθαν μόνιμη αναπη-
ρία ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, λόγω 
του ανωτέρω σιδηροδρομικού δυστυχήματος καθώς και 
στις οικογένειες όσων απεβίωσαν από το συμβάν αυτό. 
β. Η προαναφερόμενη ειδική σύνταξη τελεί υπό ειδικό 
καθεστώς κατά την καταβολή της (είναι αφορολόγητη, δε 
μεταβιβάζεται, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια 
για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή 
προνοιακού χαρακτήρα, κ.λπ.). (άρθρο 58)
2. Απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς (αρ. 25 
ν.2961/2001) τα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία των 
αποβιωσάντων ή αγνοουμένων λόγω του ανωτέρω σιδη-
ροδρομικού δυστυχήματος. (άρθρο 59)
3. Διαγράφονται αυτοδικαίως οι ανεξόφλητες κατά το 
αναφερόμενο χρονικό διάστημα βεβαιωμένες στη Φο-
ρολογική Διοίκηση ατομικές οφειλές των αποβιωσάντων, 
αγνοουμένων ή σοβαρά πληγέντων στο από 28.2.2023 
σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και των 
στενών συγγενικών τους προσώπων. (άρθρο 60)
4.α. Προβλέπεται η αυτοδίκαιη διαγραφή των ατομικών 
οφειλών, βεβαιωμένων και μη, προς ασφαλιστικά ταμεία 
των οριζόμενων προσώπων (αποβιωσάντων στο ανω-
τέρω σιδηροδρομικό δυστύχημα, των συνδεόμενων με 
αυτούς προσώπων κ.λπ.) οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί 
κατά την αναφερόμενη ημερομηνία.
β. Βεβαιώνονται, κατ' εξαίρεση, στο όνομα του ελληνικού 
Δημοσίου και καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό, οι διαγραφείσες οφειλές προς τα οριζόμενα ασφα-
λιστικά ταμεία. (άρθρο 61)
5. Εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14 
του ν.2266/1994 περί διορισμού σε κενή οργανική θέση 
στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο και επί συζύγων 
ή συμβίων καθώς και επί συγγενών μέχρι β  ̀βαθμού, προ-
σώπων που απεβίωσαν συνεπεία του ανωτέρω σιδηρο-
δρομικού δυστυχήματος.
Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού παρέχεται και σε πρό-
σωπα που νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας (ΜΕΘ) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό μόνιμης 
αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία του ανωτέρω 
δυστυχήματος. Αν δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, 
για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται 

στους συζύγους τους ή στους συμβίους τους ή σε ένα (1) 
τέκνο τους και αν δεν έχουν σύζυγο ή συμβίο μεταβιβάζε-
ται σε έναν από τους γονείς ή σε ένα από τα αδέλφια τους.
Ειδικότερα θέματα εφαρμογής της ρύθμισης καθορίζο-
νται με υπουργική απόφαση. (άρθρο 62)
6.α. Καλύπτονται πλήρως, από τον Εθνικό Οργανισμό Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οριζόμενες δαπά-
νες νοσηλείας και αποκατάστασης των τραυματιών στο 
ανωτέρω σιδηροδρομικό δυστύχημα.
β. Δικαιούνται, τα οριζόμενα πρόσωπα, δια ζώσης και κατ 
 ́οίκον, δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη, 
μέσα από το δίκτυο Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Ε.Σ.Υ., 
μέσω των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν.2716/1999 
που διαθέτουν άδεια Μονάδων Ψυχικής Υγείας, καθώς 
και τηλεφωνικά, μέσω της Δωρεάν Εθνικής Γραμμής Ψυχο-
κοινωνικής Υποστήριξης. (άρθρα 63 - 64)
7. Εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στους φοιτητές 
και στους υποψήφιους για την εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, οι οποίοι επέβαιναν στις αμαξοστοιχίες 
του ανωτέρω σιδηροδρομικού δυστυχήματος καθώς και 
στους φοιτητές και στους υποψήφιους για την εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, των οποίων τα τέκνα, οι 
γονείς, οι αδελφοί και οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες αυτών 
απεβίωσαν ή απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό 
άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) εξαιτίας του σιδηρο-
δρομικού δυστυχήματος. Ειδικότερα:
α. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές του ακαδημαϊ-
κού έτους 2022 - 2023 να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής 
σε αντίστοιχο τμήμα άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
(Α.Ε.Α.) ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή άλλης 
Α.Ε.Α., υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Η μετεγγραφή ή 
μετακίνηση γίνεται καθ' υπέρβαση του προβλεπόμενου 
αριθμού μετεγγραφόμενων ή μετακινούμενων φοιτητών. 
β. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι 
και Α.Ε.Α., καθ' υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού 
εισακτέων και με προσαύξηση 20% σε κάθε βαθμολογι-
κή επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, 
των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών, 
στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις πανελλα-
δικές εξετάσεις τακτικής και επαναληπτικής εξεταστικής 
περιόδου των ετών 2023, 2024 και 2025.
Η ίδια ως άνω δυνατότητα δίδεται και στους υποψηφίους 
για εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. για το έτος 2023 με το πο-
σοστό 10%, χωρίς νέα εξέταση.
γ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι ειδικότερες 
προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής της ρύθμισης. 
(άρθρο 65)
8.α. Ορίζονται και τα θύματα του ανωτέρω σιδηροδρομι-

κού δυστυχήματος δικαιούχοι της νομικής βοήθειας του 
ν.3226/2004, ως προς τις ποινικές και αστικές τους αξιώ-
σεις.
Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και επί συζύγων 
ή συμβίων, καθώς και επί συγγενών μέχρι β' βαθμού, προ-
σώπων που απεβίωσαν συνεπεία του εν λόγω δυστυχή-
ματος.
β. Κηρύσσονται υποχρεωτικά προσωρινά εκτελεστές 
κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 910 του Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ.), αποφάσεις των πολιτικών 
δικαστηρίων που αφορούν στις απαιτήσεις αποζημίωσης 
και χρηματικής ικανοποίησης από οποιαδήποτε αιτία σε 
σχέση με το προαναφερόμενο σιδηροδρομικό δυστύχη-
μα. (άρθρο 66)
9.α. Τροποποιούνται / συμπληρώνονται διατάξεις του 
Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019). Συγκεκριμένα, επανακα-
θορίζεται η αντικειμενική υπόσταση των αδικημάτων:
- επικίνδυνη οδήγηση (άρθρο 290Α ΠΚ) και συμπεριλαμ-
βάνονται σε αυτή νέες περιπτώσεις οδήγησης για υπερ-
βολική ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας 
κυκλοφορίας ή εντός κατοικημένης περιοχής καθώς και 
στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), για τις οποίες 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, στις περιπτώ-
σεις εκείνες που η οδήγηση τροχοφόρου οχήματος δύνα-
ται να θέσει σε κίνδυνο ξένα πράγματα, ανθρώπινη ζωή ή 
να επιφέρει βαριά σωματική βλάβη, σημαντική βλάβη σε 
κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή και θάνατο,
- επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων στα-
θερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 291 ΠΚ), 
όπου συμπεριλαμβάνονται η αφαίρεση εξοπλισμού 
λειτουργίας, κίνησης, ηλεκτροδότησης ή ασφάλειας 
των εγκαταστάσεων ή των συγκοινωνιακών μέσων και 
προβλέπεται η επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης εάν η 
πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. (Κατά τα 
ισχύοντα, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη εάν προκλήθηκε 
ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων),
- διακεκριμένη κλοπή (άρθρο 374 ΠΚ) και διακεκριμένη 
αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος (άρθρο 394Α 
ΠΚ), όπου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η αφαί-
ρεση και η διάθεση πράγματος που προορίζεται για την 
εξυπηρέτηση της λειτουργίας ή την ασφάλεια μέσων συ-
γκοινωνίας σταθερής τροχιάς και προβλέπεται η επιβολή 
ποινής κάθειρξης έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.
β. Συμπληρώνεται η ισχύουσα νομοθεσία (ν.4557/2018) 
σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποί-
ησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με την 
προσθήκη και των προαναφερόμενων αξιόποινων πράξε-
ων στα βασικά αδικήματα του νόμου αυτού, για τα οποία 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. (άρ-
θρα 67 - 71) Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Παπαθανάσης στο Πρώτο: Η Ελλάδα χρειάζεται αυτοδύναμες κυβερνήσεις – 
Έχουμε τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ε.Ε.

Την ερχόμενη εβδομάδα οι απολογίες των σταθμαρχών για το δυστύχημα
στα Τέμπη - Στη Βουλή το ν/σ με τα μέτρα στήριξης συγγενών θυμάτων 
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«Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ολοκληρωμένη 
όσο η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη» τόνι-
σε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Ρομπέρτα Μέτσολα κατά τις κοινές δηλώσεις 
της με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες, ενώ 
υπογράμμισε ότι «αυτή η διχοτόμηση ενός 
κράτους-μέλους δεν είναι μόνο κυπριακό ζήτη-
μα, αλλά ευρωπαϊκό».
Παράλληλα, η κ. Μέτσολα επισήμανε ότι «δεν 
θα γυρίσουμε τις πλάτες μας στην Κύπρο και 
την κοινή μας φιλοδοξία να δούμε την επανέ-
νωση του νησιού σας υπό την αιγίδα του ειρη-
νευτικού σχεδίου του ΟΗΕ» συμπληρώνοντας 
ότι «η αλληλεγγύη της Κύπρου με την Τουρκία 

μετά τον καταστροφικό σεισμό τον περασμένο 
μήνα συνιστά απόδειξη ότι μπορούμε να οικο-
δομήσουμε εμπιστοσύνη».
Σημείωσε ότι «η Κύπρος είναι η βασική πύλη 
στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, στην Κύπρο. 
Γνωρίζω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι Κύπριοι στο μεταναστευτικό. Και ξανά, δεν 
πρόκειται για κυπριακό ζήτημα. Κανένα κράτος 
μέλος δεν πρέπει να μένει μόνο του να αντιμε-
τωπίζει μόνο του τις μεταναστευτικές ροές» .
«Ανυπομονώ να ακούσω από τον πρόεδρο τις 
προτάσεις του για μία νέα ώθηση στην επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων. Για εμάς, μπο-
ρούμε να είμαστε όσο πιο ξεκάθαροι γίνεται , 
είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε σε όλους τους 
πιθανούς τρόπους, θα βάλουμε όλους τους 
πόρους μας στη διάθεσή σας. Στο τέλος της 
ημέρας, η ειρήνη είναι ο στόχος μας» ανέφερε 
η Ρομπέρτα Μέτσολα.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε 
λόγο για «ισχυρό ενδιαφέρον» από την πλευρά 
της κ. Μέτσολα για την επίλυση του Κυπριακού 
μιλώντας για «ευρωπαϊκό ζήτημα». Επιπρο-
σθέτως, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι 
συζητήσεις αφορούν σε θέματα «κοινής ανη-
συχίας» «συμπεριλαμβανομένου φυσικά του 
Κυπριακού και πώς η ΕΕ μπορεί να μας βοηθή-

σει να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων και να επιλύσουμε το Κυπριακό».
«Πραγματικά πιστεύω ότι η ΕΕ μπορεί να δια-
δραματίσει καταλυτικό ρόλο για να φέρει την 
τουρκική πλευρά πίσω στο τραπέζι και μέσω 
διαπραγματεύσεων από το σημείο που σταμά-
τησαν πίσω το 2017» σημείωσε ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, ο 
Κύπριος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι πρόκειται 
για «ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό ζήτημα 
στην Κύπρο και όχι μόνο, ένα ζήτημα στο οποίο 
χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη της ΕΕ».
Στο τραπέζι βρίσκεται ταυτόχρονα και η Ου-
κρανία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να σημειώ-
νει ότι «η Κύπρος στέκεται στην σωστή πλευρά 
της ιστορίας, Η παραβίαση της κυριαρχίας και 
της εδαφικής ακεραιότητας καμίας χώρας δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτή».
Νωρίτερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε συνά-
ντηση με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Με ανάρτησή 
της στο τουίτερ, η Πρόεδρος της Επιτροπής, 
ανέφερε: «Χαίρομαι που συνάντησα τον Πρό-
εδρο Χριστοδουλίδη πριν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Συζητήσαμε την πρότασή του για 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυ-
ση του Κυπριακού, εντός του συμφωνηθέντος 

πλαισίου. Συζητήσαμε επίσης πώς να υποστη-
ρίξουμε περαιτέρω την Ουκρανία και να αντι-
μετωπίσουμε την παράκαμψη των κυρώσεων 
μας στη Ρωσία».
Σύμφωνα με πηγές, ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει 
την πρότασή του στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και την Πρόεδρο 
της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η 
λογική της οποίας, όπως αναφέρουν οι ίδιες 
πηγές, αναγνωρίστηκε και από τους δύο τόσο 
σε σχέση με την επίλυση του Κυπριακού όσο 
και για την περιφερειακή και γεωπολιτική διά-
σταση, αφού θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια 
αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων.
Μισέλ και φον ντερ Λάιεν, καλωσόρισαν τη 
θετική προσέγγιση που έδωσε ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης από την ημέρα ανάληψης καθη-
κόντων και η οποία αναπτύσσεται μέσα από 
συγκεκριμένες ενέργειες και προτάσεις, ενώ 
βλέπουν ένα παράθυρο ευκαιρίας, συμπλήρω-
σαν οι πηγές.
Όπως είχε αναφέρει ο Πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, 
επιδίωξη της κυπριακής κυβέρνησης είναι η ΕΕ 
να αναλάβει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα 
από τον διορισμό μιας πολιτικής προσωπικό-
τητας, η οποία θα αναλάβει πρωτοβουλίες για 
λύση του Κυπριακού, πάντα μέσα στο συμφω-
νημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρ. Μέτσολα: Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ολοκληρωμένη
όσο η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη

Διεθνή

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλους 
όσοι συμμετέχουν στην κατάρτιση νομο-
θεσίας για την ενέργεια να καταλήξουν 
«άμεσα σε συμφωνία» όσον αφορά «όλες» 
τις προτάσεις προκειμένου «να επιτα-
χυνθεί η πράσινη μετάβαση», καθώς και 
«να προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, το 
έργο που απαιτείται για την προταθείσα 
αναθεώρηση του σχεδιασμού της εσωτε-
ρικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ», ενόψει 
την υιοθέτησής της «ως τα τέλη του 2023», 
σύμφωνα με το απόσπασμα του κειμένου 
συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου που είναι αφιερωμένα στο ζήτημα της 
ενέργειας, που δημοσιοποιήθηκε το βρά-
δυ χθες Πέμπτη.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει πως 
έκανε απολογισμό των «ενεργειών που 

έγιναν για την αντιμετώπιση των υψη-
λών τιμών της ενέργειας, τη μείωση της 
ζήτησης αερίου, για να είναι εγγυημένη η 
ασφάλεια του εφοδιασμού και τη σταδι-
ακή κατάργηση της εξάρτησης (της Ευρώ-

πης) από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας».
Αν και «η κατάσταση ως προς την ενέργεια 
έχει βελτιωθεί» στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο «καλεί την (Ευρωπαϊκή) Επι-
τροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν 

την ετοιμότητα και την κατάρτιση σχεδί-
ων για την αντιμετώπιση καταστάσεων 
εκτάκτου ανάγκης ενόψει των επόμενων 
περιόδων πλήρωσης της αποθήκευσης 
αερίου και θέρμανσης». Στο πλαίσιο αυτό, 
«παροτρύνει όλα τα μέρη να κάνουν πλή-
ρη χρήση του μηχανισμού αγορών από 
κοινού μέσω της ενεργειακής πλατφόρμας 
της ΕΕ για περαιτέρω βελτίωση της ασφά-
λειας της προμήθειας φυσικού αερίου σε 
προσιτές τιμές».
Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «καλεί 
την (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή να ολοκληρώ-
σει άμεσα την αποτίμηση των έκτακτων 
μέτρων που εγκρίθηκαν το 2022 και όπου 
κρίνεται αναγκαίο να προτείνει παράταση 
της εφαρμογής τους».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη θέση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επι-
θυμούν τα αμερικανικά αμυντικά συστήμα-
τα να χρησιμοιούνται σε θέματα που υπάρ-
χουν διαφωνίες μεταξύ νατοϊκών συμμάχων 
εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, 
Άντονι Μπλίνκεν. Κατά τη διάρκεια ακρόα-
σης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της 
Βουλής, ο Δημοκρατικός βουλευτής, Ντέι-
βιντ Σισιλίνι, έθεσε το θέμα της παραβίασης 
της ελληνικής κυριαρχίας από τον στόλο των 
F-16 που ήδη διαθέτει η Τουρκία. Όπως μά-
λιστα πρόσθεσε, η Άγκυρα δεν επιθυμεί να 
δώσει διαβεβαιώσεις ότι τα αναβαθμισμένα 
μαχητικά δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη 
παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρο. 
Με δεδομένο, ότι αυτές οι ενέργειες υπονο-
μεύουν την ενότητα του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός 
βουλευτής ρώτησε τον Άντονι Μπλίνκεν για 

το ποια μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση, ώστε 
να διασφαλίσει ότι τα αμερικανικά όπλα δεν 
θα χρησιμοποιηθούν για την απειλή βασι-
κών συμμάχων και εταίρων των ΗΠΑ, όπως 
στην περίπτωση της Ελλάδας, της Κύπρου 

και της βόρειας Συρίας. Από την πλευρά του, 
ο κ. Μπλίνκεν επανέλαβε τη πάγια θέση της 
κυβέρνησης, η οποία στηρίζει την αναβάθ-
μιση και τη πώληση νέων μαχητικών στην 
Τουρκία με στόχο τη διασφάλιση της δια-
λειτουργικότητας εντός της συμμαχίας του 
ΝΑΤΟ. Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι 
η κυβέρνηση θέλει να διασφαλίσει ότι αυτός 
ο εξοπλισμός δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη 
προώθηση διαφορών εντός της συμμαχίας.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «στο επίκε-
ντρο των προσπαθειών μας - είτε είναι με την 
Τουρκία, είτε με την Ελλάδα, είτε με οποιον-
δήποτε άλλο σύμμαχο του ΝΑΤΟ - είναι να 
διασφαλίσουμε ότι διαθέτουν τον εξοπλι-
σμό και την τεχνολογία που χρειάζονται για 
να υπάρχει πλήρη διαλειτουργικότητα με το 
ΝΑΤΟ, για να μπορούν κάνουν ό,τι χρειάζε-

ται να κάνουν ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Ταυτό-
χρονα, φυσικά, (θέλουμε) να διασφαλίζουμε 
ότι στον βαθμό που υπάρχουν διαφωνίες 
μεταξύ τους, ότι οποιοσδήποτε εξοπλισμός 
ή τεχνολογία παρέχουμε δεν χρησιμοποιεί-
ται για την προώθηση αυτών των διαφορών. 
Πιστεύουμε ότι η Τουρκία πρέπει να πάρει 
τα αναβαθμισμένα F-16 και τα πακέτα εκσυγ-
χρονισμού. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό 
για το ΝΑΤΟ, σημαντικό για τη συμμαχία. Την 
ίδια στιγμή, εργαζόμαστε επιμελώς για να 
προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι 
όποιες εντάσεις υπάρχουν μεταξύ των συμ-
μάχων του ΝΑΤΟ, σε αυτήν την περίπτωση 
της Ελλάδας και της Τουρκίας, θα αμβλυν-
θούν και ότι δεν θα εμπλακούν σε ενέργειες 
ή ρητορική που θα αναζωπυρώσει την κατά-
σταση». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Άμεσα» συμφωνία για να προχωρήσει η «πράσινη 
μετάβαση» και η μεταρρύθμιση «της εσωτερικής αγοράς ενέργειας» 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Άμεσα» συμφωνία για να προχωρήσει η «πράσινη 
μετάβαση» και η μεταρρύθμιση «της εσωτερικής αγοράς ενέργειας» 
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"Δεν δόθηκε η εισήγηση για απομά-
κρυνση των πολιτών. Οι Δήμοι ήταν 
υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν την 
εντολή ..Εδώ είναι και Δήμαρχοι να σας 
πουν αν μπορούσαν να το υλοποιή-
σουν . Αυτό που έψαξα και βρήκα είναι 
ότι υπήρχαν σχέδια" είπε για άλλη μία 
φορά ο δικαστικός πραγματογνώμονας 
που για 11η ημέρα βρίσκεται στο δικα-
στήριο που δικάζει τους 21 κατηγορού-
μενους για την τραγωδία στο Μάτι.
Ο επιπυραγός Δημήτρης Λιότσιος που 
απαντά σε ερωτήσεις της υπεράσπισης 

του τότε αρχηγού του Πυροσβεστικού 
Σώματος Σωτήρη Τερζούδη, με απόλυ-
τη βεβαιότητα διατύπωσε για πολλο-
στή φορά την αμετακίνητη θέση του 
ότι υπήρχε χρόνος να σωθούν δεκάδες 
κάτοικοι της περιοχής αν γινόταν ορ-
γανωμένη απομάκρυνση των κατοίκων 
μέχρι τις 17.30 το απόγευμα της 23ης 
Ιουλίου 2018 ,επαναλαμβάνοντας πως 
αν και υπήρχε πλήρης εικόνα της κα-
τάστασης δεν δόθηκε ποτέ η αναγκαία 
εισήγηση.
Κατά την διάρκεια των απαντήσεων 

του δικαστικού πραγματογνώμονα κά-
τοικος της περιοχής που παρακολου-
θεί την διαδικασία φώναξε αυτό που 
δεκάδες άλλοι πολίτες που έχασαν 
δικούς τους ή τραυματίστηκαν βαριά 
οι ίδιοι από την καταστροφική πορεία 
της φωτιάς : "πέντε λεπτά να είχαμε.." 
. Ο κάτοικος φώναξε πως εκείνες τις 
συγκλονιστικές στιγμές "δύο χιλιάδες 
άνθρωποι χωρίς καμία οδηγία έφυγαν 
με το αυτοκίνητο τους και άλλοι πήγαν 
στις παραλίες" και συμπλήρωσε πως 
"το λέω για να ακουστεί η αλήθεια". Η 

παρέμβαση του κατοίκου προκάλεσε 
την αντίδραση της προέδρου που του 
ζήτησε να αποχωρήσει από την αίθου-
σα, χωρίς να κάνει οποιοδήποτε άλλο 
σχόλιο. Στην συνέχεια η πρόεδρος 
υπέβαλε ερωτήσεις στον πραγματο-
γνώμονα κ. Λιότσο για αυτό το σκέλος 
της υπόθεσης που θεωρείται ως ένα 
από τα βασικά ζητήματα της δίκης.
Πρόεδρος : Αν  στις 17.20 είχε δοθεί η 
εντολή για εισήγηση οι άνθρωποι στο 
Νέο Βουτζά  θα μπορούσαν αν είχαν 
φύγει μέχρι τις έξι;
Μάρτυρας :Ναι θα μπορούσαν
Πρόεδρος : Οι κάτοικοι στο Μάτι θα 
μπορούσαν είχαν φύγει μέχρι τις 
18.20;
Μάρτυρας: Βεβαίως ... Επιμένω σε 
αυτό. Θα μπορούσαν να φύγουν προς 
τη Νέα Μάκρη ή την Ραφήνα .Το μόνο 
πρόβλημα ήταν στο Κόκκινο Λιμανάκι.
Υπεράσπιση:   Οι δήμοι είχαν υποβάλει 
τα σχέδια εκεί που έπρεπε;
Μάρτυρας: Ναι. Έχουν σχέδια για το 
που θα πάνε οι κάτοικοι πού θα τους 
παρασχεθούν οι αναγκαίες πρώτες βο-
ήθειες. .
Υπεράσπιση: Το σχέδιο των δήμων 
μπορούσε να υλοποιηθεί;
Μάρτυρας: Μα σας λέω ότι δεν δόθηκε 
η εισήγηση .. Οι δήμοι ήταν υποχρεω-
μένοι να το υλοποιήσουν ..Εδώ είναι 
και δήμαρχοι να σας πουν αν μπορού-
σαν να το υλοποιήσουν . Αυτό που έψα-
ξα και βρήκα είναι ότι υπήρχαν σχέδια.
Η εξέταση του μάρτυρα από την υπε-
ράσπιση συνεχίζεται.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δίκη για το Μάτι - Δ. Λιότσος: Υπήρχαν σχέδια των Δήμων για απομάκρυνση 
πληθυσμού, όμως η εισήγηση δεν έγινε ποτέ

Ένας 24χρονος πρώην τρόφιμος της 
«Κιβωτού του Κόσμου», ο οποίος μά-
λιστα είχε προβεί σε δημόσιες καταγ-
γελίες –μιλώντας στα ΜΜΕ- εναντίον 
του πατρός Αντωνίου, είναι ανάμεσα 
στους συλληφθέντες για την υπό-
θεση βιασμού και μαστροπείας του 
14χρονου κοριτσιού που διέμενε σε 
δομή φιλοξενίας ανηλίκων στη Νέα 
Σμύρνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται 
για νεαρό, ο οποίος προανακριτικά 

ομολόγησε ότι βρίσκονταν στο ξε-
νοδοχείο της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 
στο Μεταξουργείο το βράδυ της Κυ-
ριακής μαζί με το ανήλικο κορίτσι και 
τους τρεις φίλους του. Μάλιστα, ο 
24χρονος είναι το άτομο που φέρεται 
να έδωσε στους αστυνομικούς εφτά 
βίντεο φρίκης με την 14χρονη. Στο 
ίδιο κινητό εντοπίστηκαν και μηνύ-
ματα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, 
με κωδικές φράσεις που αφορούσαν 
την ανήλικη όπως «πάμε για δου-

λειά», «να μιλήσουμε στην….» κ.ά.
Να θυμίσουμε ότι ο 24χρονος, τον 
Δεκέμβριο του 2022, είχε εμφανιστεί 
σε τηλεοπτική εκπομπή κάνοντας βα-
ρύτατες καταγγελίες σε βάρος του 
πατρός Αντωνίου και άλλων στελε-
χών της «Κιβωτού του Κόσμου». Στη 
συνέχεια, ωστόσο, αναίρεσε τα πά-
ντα υποστηρίζοντας ότι χρηματίστη-
κε για να τα πει αυτά.

Πηγή: ertnews.gr

Πρώην τρόφιμος της «Κιβωτού του Κόσμου» στους συλληφθέντες
για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας σε βάρος 14χρονης

Για δύο κακουργήματα και τρία πλημ-
μελήματα κατηγορείται ο 62χρονος 
«πρωταγωνιστής» του πρωτοφανούς 
περιστατικού που σημειώθηκε στο Με-
λισσοχώρι Θεσσαλονίκης. Ο απόστρα-
τος αξιωματικός κλειδώθηκε χθες με τα 
2,5 ετών δίδυμα παιδιά του στο αυτοκί-
νητο, ανοίγοντας μία φιάλη υγραερίου 
με την οποία επιχείρησε να ανατινάξει 
το όχημα. Ο κατηγορούμενος παρα-
πέμφθηκε να απολογηθεί στην πέμπτη 
τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, διώκεται για από-
πειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, 
απόπειρα έκρηξης από την οποία μπο-

ρεί να προκύψει κίνδυνος για ανθρώ-
πους, σωματική βλάβη σε βάρος συ-
ζύγου κατ’ εξακολούθηση, απειλή σε 

βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του 
γάμου και παράνομη οπλοφορία.
Ο κατηγορούμενος, απόστρατος αξι-
ωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, 
πήρε προθεσμία για να απολογηθεί και 
παραμένει υπό κράτηση.
Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο 62χρο-
νος βρισκόταν τον τελευταίο καιρό σε 
αντιδικία με την πρώην σύζυγό του. Η 
τελευταία είχε προσφύγει στη Δικαιο-
σύνη καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα 
εναντίον του, επικαλούμενη λεκτική 
και σωματική βία σε βάρος της. Ο κα-
τηγορούμενος στη συνέχεια κατέθεσε 
αίτηση διαζυγίου, η οποία συζητήθη-

κε πρόσφατα και εκδόθηκε προσωρι-
νή απόφαση με την οποία ανατέθηκε 
η επιμέλεια των ανήλικων διδύμων 
(ενός αγοριού και ενός κοριτσιού) στην 
μητέρα και ρυθμίστηκαν τα ζητήμα-
τα επικοινωνίας. Το επεισόδιο συνέβη 
το βράδυ της περασμένης Κυριακής κι 
έγινε αντιληπτό από την πρώην σύζυγο 
του 62χρονου, η οποία κάλεσε την ‘Αμε-
ση Δράση. Περιπολικό του Αστυνομι-
κού Σταθμού Σοχού έφτασε άμεσα στο 
σημείο και τα μέλη του πληρώματος 
έσπασαν το παρμπρίζ του αυτοκινήτου, 
απεγκλωβίζοντας τα παιδιά και τον πα-
τέρα τους. Πηγή ΕΡΤ, ΑΜΠΕ

Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή ο 62χρονος που 
αποπειράθηκε να ανατινάξει το όχημα όπου βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά του
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Η Τράπεζα της Αγγλίας προχώρησε σε αύξηση 
των επιτοκίων για ενδέκατη συνεχή φορά, μετά 
την απροσδόκητη αύξηση του πληθωρισμού τον 
Φεβρουάριο.
Η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της κεντρι-
κής τράπεζας (MPC) ψήφισε την αύξηση του βα-
σικού επιτοκίου κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες 

από 4% σε 4,25%.
Η σημερινή αύξηση έρχεται αφού η Εθνική Στα-
τιστική Υπηρεσία αποκάλυψε την Τετάρτη (22/3) 
ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε από 10,1% σε 10,4% 
τον Φεβρουάριο.
Σύμφωνα με ανάλυση των Τάιμς, υπάρχουν ελ-
πίδες ότι η αύξηση θα μειώσει το κόστος ζωής 

αυξάνοντας το κόστος δανεισμού, αλλά σχεδόν 
δύο εκατομμύρια κάτοχοι στεγαστικών δανείων 
με επιτόκια παρακολούθησης είναι πιθανό να δε-
χτούν άμεσο πλήγμα.
Το θετικό είναι ότι τα ποσοστά αποταμίευσης θα 
μπορούσαν να αυξηθούν ως απάντηση στην από-
φαση της Πέμπτης. Πηγή: ertnews.gr

Μία από τις 30 τράπεζες παγκοσμίως που θεω-
ρούνταν πολύ σημαντικές για να πτωχεύσουν, 
είδε την τιμή της μετοχής της να καταρρέει την 
Τετάρτη (15/3). Την Κυριακή (19/3) η Κεντρική 
Τράπεζα της Ελβετίας, ανακοίνωσε ότι η Credit 
Suisse εξαγοράστηκε από τη UBS.
Έπειτα από τεταμένες συνομιλίες κατά τη διάρ-
κεια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, η 
UBS συμφώνησε να αγοράσει την Credit Suisse 
έναντι περίπου 3,25 δισεκατομμυρίων δολαρί-
ων. Η πώληση με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης 
σηματοδοτεί την οριστική πτώση της ελβετικής 
τράπεζας.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, αυτή η εξέλιξη θα 
μπορούσε να πλήξει σημαντικά την Ελβετία. Η 
χώρα φιλοξενεί 243 τραπεζικούς ομίλους και 24 
υποκαταστήματα ξένων τραπεζών και η σταθε-
ρότητα και ο πλούτος της εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Τα 
συνδυασμένα περιουσιακά στοιχεία της UBS και 
της Credit Suisse είναι περίπου διπλάσια από το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελβετίας και οι 
κυριακάτικες εφημερίδες αναφέρονταν στη δια-
φαινόμενη πτώση ενός εθνικού εμβλήματος.
«Στη Ζυρίχη, παρακολουθήσαμε από κοντά αυτό 
το θεαματικό φιάσκο σε αργή κίνηση», δήλωσε στο 
Bloomberg ο Μάθιου Ρουές, ιδρυτής και διευθύ-
νων σύμβουλος της Broad Creek Capital. «Παρακο-
λουθούμε την τράπεζα να παραπαίει από σκάνδα-
λο σε σκάνδαλο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα 
που είναι δύσκολο να τα θυμηθούμε όλα».
Η Credit Suisse έχει πληγεί από σκάνδαλα και 
μεγάλες οικονομικές απώλειες τα τελευταία 
χρόνια. Τα σκάνδαλα στα οποία ενεπλάκη, πε-
ριλαμβάνουν μια ποινική καταδίκη για την πα-
ροχή άδειας σε εμπόρους ναρκωτικών στη Βουλ-
γαρία, μια υπόθεση διαφθοράς στη Μοζαμβίκη, 
ένα σκάνδαλο κατασκοπείας στο οποίο εμπλέ-
κονταν ένας πρώην υπάλληλος και ένα στέλεχος 
και μια μαζική διαρροή δεδομένων πελατών στα 
μέσα ενημέρωσης. Η προθυμία της να συνεργα-
στεί με πελάτες που απέφευγαν άλλες τράπεζες, 
όπως ο χρηματοδότης Lex Greensill και η αποτυ-
χημένη επενδυτική εταιρεία Archegos Capital 
Management με έδρα τη Νέα Υόρκη, της κόστι-
σε δισεκατομμύρια δολάρια και επέτεινε την 
αίσθηση ενός ιδρύματος που δεν είχε σταθερό 
έλεγχο των υποθέσεών του.

Πτώχευση Greensill
Τα προβλήματα ξεκίνησαν με την κατάρρευση 
της Greensill το 2021, μιας βρετανικής χρηματο-
πιστωτικής εταιρείας που ειδικευόταν σε βραχυ-
πρόθεσμα εταιρικά δάνεια μέσω ενός πολύπλο-

κου και αδιαφανούς επιχειρηματικού μοντέλου. 
Η κατάρρευση της Greensill έφερε σε δύσκολη 
θέση πολλές εταιρείες και ειδικά την Credit 
Suisse, η οποία είχε επενδύσει σημαντικά στην 
εταιρεία. Τον Μάρτιο του 2021, αφού η Greensill 
κήρυξε πτώχευση, η Credit Suisse έκλεισε τέσ-
σερα συνδεδεμένα κεφάλαια στα οποία είχαν 
επενδυθεί περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η ελβετική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή 
FINMA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τράπεζα 
«παραβίασε σοβαρά τις εποπτικές της υποχρεώ-
σεις» και διέταξε «διορθωτικά μέτρα».
Μόλις τέσσερις εβδομάδες μετά την πτώχευση 
της Greensill, η Credit Suisse συγκλονίστηκε από 
την κατάρρευση του αμερικανικού hedge fund 
Archegos, η οποία κόστισε στην τράπεζα περισ-
σότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το σκάνδαλο της Μοζαμβίκης
Τον Οκτώβριο του 2021, η τράπεζα τιμωρήθηκε 
με πρόστιμο ύψους 475 εκατ. δολαρίων από τις 
αμερικανικές και βρετανικές αρχές, αφού ενε-
πλάκη σε σκάνδαλο δωροδοκίας στη Μοζαμβίκη 
που αφορούσε δάνεια σε κρατικές εταιρείες. Τα 
δάνεια, που χορηγήθηκαν μεταξύ 2013 και 2016, 
υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτούσαν έργα θα-
λάσσιας επιτήρησης, αλιείας και ναυπηγείων, 
αλλά δόθηκαν εν μέρει σε δωροδοκίες.
Η τράπεζα συμφώνησε με τις βρετανικές αρχές 
να ακυρώσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια που 
όφειλε η χώρα της νοτιοανατολικής Αφρικής, η 
οποία βυθίστηκε σε σοβαρή οικονομική κρίση.

Ελβετικά μυστικά
Τον Φεβρουάριο του 2022, δημοσιογράφοι 
της γερμανικής εφημερίδας «Sueddeutsche 
Zeitung» σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπι-
κή δημοσιογραφική ομάδα Organized Crime and 
Corruption Reporting Project (OCCRP), αποκάλυ-
ψαν ότι η τράπεζα συνεργαζόταν με εγκληματί-
ες, ανθρώπους που διώκονταν για παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μαφιόζικες 
οργανώσεις και δικτάτορες που διακινούσαν 
και ξέπλεναν μαύρο χρήμα. Η υπόθεση «Suisse 
Secrets» (Ελβετικά μυστικά) όπως ονομάστηκε, 
αποκάλυψε ότι η τράπεζα κατείχε δισεκατομμύ-
ρια δολάρια βρώμικου χρήματος για δεκαετίες. 
Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που διέρρευσαν 
για περισσότερους από 18.000 τραπεζικούς λο-
γαριασμούς που χρονολογούνται από τη δεκαε-
τία του 1940, έδειξαν ότι η Credit Suisse κατείχε 
περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε 
τέτοιους λογαριασμούς.
Τότε, η τράπεζα είχε απορρίψει κατηγορηματικά 

τα ευρήματα των δημοσιογράφων, λέγοντας ότι 
«βασίζονται σε μερική, ανακριβή ή επιλεκτική 
πληροφόρηση που έχει αφαιρεθεί από τα συμ-
φραζόμενα».

Δίκη στις Βερμούδες
Στα τέλη Μαρτίου του 2022, δικαστής των Βερ-
μούδων αποφάνθηκε ότι ο πρώην πρωθυπουρ-
γός της Γεωργίας Μπιτζίνα Ιβανισβίλι υπέστη 
ζημία 553 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω της 
αδυναμίας της Credit Suisse Life Bermuda, θυγα-
τρικής της Credit Suisse, να εκπληρώσει το κατα-
πιστευτικό της καθήκον.
Οπως αποκαλύφθηκε, ένας πρώην συνεργάτης 
της Credit Suisse, ο Πασκάλ Λεσκοντρόν, πλαστο-
γραφούσε τις υπογραφές πρώην πελατών, συ-
μπεριλαμβανομένου του Γεωργιανού πολιτικού. 
Ο Λεσκοντρόν καταδικάστηκε από τις ελβετικές 
αρχές σε πέντε χρόνια φυλάκιση το 2018 με την 
κατηγορία της απάτης και της πλαστογραφίας. 
Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η θυγατρική της 
Credit Suisse έδινε προτεραιότητα στα έσοδα 
που απέφερε ο Λεσκοντρόν στην Credit Suisse 
έναντι των συμφερόντων των πελατών της. Ο 
Λεσκοντρόν αυτοκτόνησε το 2020.

Βουλγαρικό δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης
Τον Ιούνιο του 2022, η Credit Suisse τιμωρήθηκε 
με πρόστιμο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων 
σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που συνδέε-
ται με βουλγαρικό δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης.
Το Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο της Ελ-
βετίας έκρινε ότι η τράπεζα δεν έλαβε μέτρα 
για να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος από την 
εγκληματική οργάνωση, κρίνοντας την ένοχη 
για παραβίαση της εταιρικής της ευθύνης σε μια 
υπόθεση που χρονολογείται από το 2007 και το 
2008.

Επίλυση παλαιών διαφορών
Τον Οκτώβριο του 2022, η Credit Suisse δήλωσε 
ότι θα καταβάλει 495 εκατ. δολάρια για να διευ-
θετήσει μια διαμάχη με την πολιτεία του Νιου 
Τζέρσεϊ των ΗΠΑ σχετικά με τίτλους που εξασφα-

λίζονται με υποθήκη και χρονολογούνται από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.
Στη Γαλλία, τον ίδιο μήνα, συμφώνησε να κατα-
βάλει 238 εκατ. ευρώ για να αποφύγει τη δίωξη 
για κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από πα-
ράνομες δραστηριότητες και φορολογικής απά-
της που απαγγέλθηκαν το 2016 σχετικά με αδή-
λωτους λογαριασμούς που διατηρούσαν Γάλλοι 
υπήκοοι.

Ξέπλυμα χρήματος για τη Γιακούζα
Τον Ιούνιο του 2004, ένας τραπεζίτης της Credit 
Suisse συνελήφθη επειδή φέρεται να ξέπλυνε 
42,2 εκατομμύρια δολάρια που συνδέονταν με 
την ιαπωνική μαφία Γιακούζα. Αργότερα αφέθη-
κε ελεύθερος καθώς ισχυρίστηκε ότι δεν γνώρι-
ζε την πηγή των κεφαλαίων.

Φερδινάνδο και Ιμέλντα Μάρκος
Το 1995, η Credit Suisse ήταν ανάμεσα στις ελβε-
τικές τράπεζες που διατάχθηκαν να επιστρέψουν 
σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια που ήταν 
αποθηκευμένα στους λογαριασμούς του δικτά-
τορα των Φιλιππίνων Φερδινάνδου Μάρκος, 
κεφάλαια τα οποία, σύμφωνα με τις Φιλιππίνες, 
«λεηλατήθηκαν από το εθνικό ταμείο». Αποκα-
λύφθηκε ότι η Credit Suisse είχε ανοίξει λογαρια-
σμούς για το ζεύγος με ψεύτικα ονόματα για να 
προστατέψει τα κεφάλαιά τους από τον έλεγχο.

Οδεύουμε προς την κατάρρευση του παγκό-
σμιου τραπεζικού συστήματος;
Οι περισσότεροι οικονομολόγοι το θεωρούν απί-
θανο, αν και εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρξει ανα-
ταραχή σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Όπως αναφέρει το Al Jazeera, οι αρχές κινήθηκαν 
γρήγορα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις, και 
η χρηματοπιστωτική ρύθμιση έχει αυστηροποι-
ηθεί σημαντικά από την τελευταία παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση. Σε σύγκριση με το 
2007-08, για παράδειγμα, οι τράπεζες απαιτείται 
να διαθέτουν πολύ περισσότερα κεφάλαια για 
να αντιμετωπίσουν μια σοβαρή ύφεση.
«Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα δεν πρόκει-
ται να καταρρεύσει», δήλωσε ο Θόρστεν Μπεκ, 
διευθυντής της Σχολής Τραπεζικής και Χρημα-
τοοικονομικής της Φλωρεντίας. «Η Credit Suisse 
δεν αποτελεί έκπληξη -δεδομένων των προη-
γούμενων προβλημάτων της- όπως και αρκετές 
από τις μεσαίου μεγέθους τράπεζες στις ΗΠΑ. Θα 
μπορούσαν να επηρεαστούν και κάποιες άλλες 
ευρωπαϊκές τράπεζες; Ναι, ενδεχομένως, αλλά 
αυτό δεν θα ήταν το ίδιο με μια κατάρρευση. Συ-
νολικά, το τραπεζικό σύστημα είναι σημαντικά 
ισχυρότερο απ’ ό,τι ήταν το 2008 και οι αρχές εί-
ναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένες για να την 
αντιμετωπίσουν έγκαιρα».
ΠΗΓΗ: Bloomberg, France 24, Washington Post

Βρετανία: Αύξηση των επιτοκίων για ενδέκατη φορά

Credit Suisse: Μια τράπεζα βυθισμένη στα σκάνδαλα
Οικονομία

Εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να υποστούν οξύ 
υποσιτισμό στην Υεμένη αν δεν διατεθούν επειγό-
ντως κεφάλαια για να προσφερθεί βοήθεια στην 
εμπόλεμη χώρα, όπου ένα παιδί πεθαίνει κάθε δέκα 
λεπτά, προειδοποιεί σήμερα η UNICEF. Ανάμεσα 
στα 11 εκατομμύρια παιδιά που έχουν ανάγκη αν-
θρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη, και τα 2,2 εκατ. 
που υφίστανται υποσιτισμό, «πάνω από 540.000 
παιδιά κάτω των πέντε ετών υποφέρουν από ακραίο 
οξύ υποσιτισμό, δυνητικά θανατηφόρο», τονίζει σε 
ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιεί το Ταμείο των 
Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία. Και «ένα 
παιδί πεθαίνει κατά μέσον όρο κάθε δέκα λεπτά από 
αίτια που μπορούσαν να είχαν προληφθεί». Η UNICEF 
λέει πως χρειάζεται «επειγόντως 484 εκατομμύρια 

δολάρια» το 2023 για να συνεχίσει τη δράση της στη 
φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου, όπου 
μαίνεται εμφύλιος πόλεμος από το 2014.
«Αν δεν αναληφθεί επείγουσα δράση εκατομμύρια 
παιδιά θα βρεθούν αντιμέτωπα με υψηλότερο κίν-
δυνο υποσιτισμού», προειδοποιεί. «Αν δεν λάβει τα 
κεφάλαια αυτά, η UNICEF ενδέχεται να αναγκαστεί 
να μειώσει τη ζωτικής σημασίας βοήθειά της σε ευ-
άλωτα παιδιά», επιμένει. Στα τέλη Φεβρουαρίου, δω-
ρήτριες χώρες υποσχέθηκαν να διαθέσουν 1,2 δισεκ. 
δολάρια για τον πληθυσμό της Υεμένης, προς μεγάλη 
απογοήτευση των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοή-
θειας, που έκαναν έκκληση να συγκεντρωθούν πάνω 
από 4 δισεκατομμύρια. Κατά τα Ηνωμένα Έθνη, πάνω 
από 21,7 εκατομμύρια άνθρωποι -ή με άλλα λόγια 

τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Υεμένης- θα χρεια-
στούν ανθρωπιστική βοήθεια φέτος.
Ο πόλεμος στην Υεμένη ξέσπασε το 2014. Τον Σεπτέμ-
βριο εκείνης της χρονιάς, οι σιίτες αντάρτες Χούθι, 
προσκείμενοι στο Ιράν, μπήκαν στην πρωτεύουσα 
Σανάα. Η ταχεία προέλασή τους οδήγησε στην επέμ-
βαση τον Μάρτιο του 2015 της γειτονικής Σαουδικής 
Αραβίας, που τέθηκε επικεφαλής στρατιωτικής συμ-
μαχίας η οποία υποστήριξε τα στρατεύματα της διε-
θνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.
Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χι-
λιάδες ανθρώπους, άμεσα ή έμμεσα, και ξερίζωσε 
εκατομμύρια άλλους.
Πάνω από 11.000 παιδιά σκοτώθηκαν ή ακρωτη-
ριάστηκαν από το 2015 ως το 2022, σύμφωνα με τη 

UNICEF. Ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις, που 
αντιμετωπίζουν έλλειψη χρηματοδοτήσεων, προει-
δοποιούν ολοένα πιο έντονα εναντίον του κινδύνου 
λιμού μεγάλης κλίμακας στην Υεμένη.
Η ανακωχή που διαπραγματεύθηκαν τα Ηνωμένα 
Έθνη και τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2022 απο-
κλιμάκωσε τις εχθροπραξίες. Αν και η ισχύς της εξέ-
πνευσε τον Οκτώβριο, καθώς τα μέρη δεν κατέληξαν 
σε συμφωνία για την ανανέωσή της, οι μάχες δεν 
έχουν γενικευτεί μέχρι τώρα, παραμένουν σποραδι-
κές. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν με οξύ υποσιτισμό
στην Υεμένη - Πεθαίνει 1 παιδί κάθε 10 λεπτά
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Υπόθεση βιασμού 13χρονου κορι-
τσιού αποκαλύφθηκε σε περιοχή της 
Λακωνίας, όπου έχει συλληφθεί ένας 
44χρονος άντρας, υπήκοος Βουλγα-
ρίας. Το κορίτσι, μέλος πολυμελούς 
οικογένειας με έξι παιδιά, φέρε-
ται όχι μόνο να έχει βιαστεί αλλά 
να έχει αποκτήσει και παιδί, για το 
οποίο μάλιστα έχουν κινηθεί διαδι-
κασίες υιοθεσίας.

Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος 
της ΕΡΤ Πέγκυ Προύσαλη, η υπόθε-
ση αφορά μια 13χρονη και αποκα-
λύφθηκε στα τέλη του 2022. Για την 
υπόθεση ζητήθηκε προκαταρκτική 
εξέταση για γενετήσιες πράξεις από 
την ανακρίτρια Γυθείου. Στην συ-
νέχεια οι αρχές, προχώρησαν στην 
σύλληψη ενός 44χρονου υπηκόου 
Βουλγαρίας που φέρεται να έχει βιά-
σει το κορίτσι.

Πρόκειται για μία υπόθεση αρκετά 
περίπλοκη καθώς η ανήλικη έχει 
φέρει στον κόσμο και ένα μωρό για 
το οποίο έχουν κινηθεί οι διαδικασί-
ες υιοθεσίας. Η 13χρονη βρίσκεται 
πλέον σε δομή φιλοξενίας στην Πά-
τρα μαζί με κάποια από τα αδέλφια 
της, ενώ πρέπει να απαντηθούν ακό-
μη πολλά κρίσιμα ερωτήματα καθώς 
κινδύνευσε και η υγεία της κοπέλας.
Η 13χρονη υποστηρίζει ότι βιάστη-
κε, ενώ από την πλευρά του ο 44χρο-
νος αναφέρει ότι είχαν συνευρεθεί 

και δεν υπήρξε βιασμός. Σύμφωνα 
με την μητέρα της, το παιδί προέρ-
χεται από τον δεσμό της 13χρονης 
με κάποιο πρόσωπο, ωστόσο όπως 
ανέφερε ούτε η ίδια αλλά ούτε και 
οι δυο μεγαλύτερες αδερφές της 
13χρονης δεν κατάλαβαν τίποτα 
απο την εγκυμοσύνη παρα το γεγο-
νός οτι η ανήλικη κοπέλα διένυε τον 

6ο μήνα της κύησης. 

Οι υποψίες κινήθηκαν στο σχολικό 
περιβάλλον, όταν η κοπέλα ξεκίνησε 
να βάζει κιλά. Οι εκπαιδευτικοί δια-
πιστώσαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά 
με την ανήλικη κοπέλα και μετά από 
συντονισμένες ενέργειες του διευ-
θυντή του σχολείου σε συνεννόηση 

με γιατρό της περιοχής, η νεαρή κο-
πέλα υποβλήθηκε σε αιματολογικές 
εξετάσεις στο πλαίσιο προληπτικού 
ελέγχου για τα παιδιά, όπου διαπι-
στώθηκε η προχωρημένη εγκυμοσύ-
νη της. Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθη-
κε απο το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, 
στο Νοσοκοεμείο της Σπάρτης και 
απο εκεί σε Μαιευτήριο των Αθηνών 
για να γεννήσει.

Απο την πλευρά της, η γιατρός του 
Κέντρου Υγείας Αρεόπολης που εξέ-
τασε την 13χρονη, απέστειλε στην 
συνέχεια σχετικό έγγραφο στην ει-
σαγγελία που επιλήφθηκε της υπό-
θεσης.

Εν τω μεταξύ χθες έγινε η σύλληψη 
δυο ακόμη ατόμων, ενός 28χρονου 
και μιας 55χρονης γυναίκας, αφού 
η μητέρα του κοριτσιού κατήγγειλε 
αρπαγή καθώς η 13χρονη κόρη της 
βρισκόταν στην Κορινθία, προφα-
νώς για να μείνει σε συγγενικά της 
πρόσωπα. Η μητέρα κατηγόρησε 
τα δυο πρόσωπα, τα οποία συνελή-
φθησαν αφέθηκαν όμως αργότερα 
ελεύθερα.

Ο εισαγγελέας Γυθείου αλλά και οι 
δικαστικές αρχές, έχουν κάνει αγώ-
να δρόμου προκειμένου να διαλυκά-
νουν την υπόθεση.

Πηγή: ertnews.gr

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 
ίδιο της τον πατέρα κατήγγειλε ότι 
έπεσε 14χρονη στο Ηράκλειο.

Το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής 

βίας συνέβη, σύμφωνα με τα όσα ανέφε-
ραν αστυνομικές πηγές στην ΕΡΤ, στις 
11.30 το βράδυ της Πέμπτης 23 Μαρ-
τίου, στο Ηράκλειο. Όπως φέρεται να 
ανέφερε στη συνέχεια η ανήλικη στους 
αστυνομικούς, ο 50χρονος Αιγύπτιος 
πατέρας της, κάτω από αδιευκρίνιστες 
συνθήκες την χτύπησε με τα χέρια στο 
κεφάλι και στα άνω άκρα της.

Ο 50χρονος, μετά την καταγγελία της 
κόρης του, συνελήφθη, ενώ έχει ήδη 
διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστι-
κής εξέτασης για την 14χρονη.

Πηγή: ertnews.gr

Διοικητικό πρόστιμο 120.000 ευρώ και 
περιοριστικοί όροι μέχρι τη δίκη της, 
επιβλήθηκαν στην 75χρονη γυναίκα 
που συνελήφθη το πρωί της περασμέ-
νης Τρίτης, διότι είχε πετάξει σε κάδο 
απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της, 
τέσσερα νεογέννητα γατάκια σε νάϋ-
λον σακούλα.
Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν ότι 
είναι ένοχη για κακοποίηση ζώων με 
τη μορφή του βασανισμού ενώ της επι-
βλήθηκε και χρηματική ποινή 1500 €.
Η ίδια αρνήθηκε την κατηγορία και 
υποστήριξε ότι τα σκουπίδια της πήγε 
να πετάξει και άκουσε τα γατάκια να 
νιαουρίζουν, όμως γείτονάς της, αυ-

τόπτης μάρτυρας που την κατήγγει-
λε στην αστυνομία, υποστήριξε ότι η 
ίδια η 75χρονη πέταξε τα γατάκια στον 
κάδο.
Εκτός από την ποινική διαδικασία, 
στην 75χρονη επιβλήθηκε και διοικη-
τικό πρόστιμο 120.000 € (30.000 € για 
κάθε ζώο), όπως προβλέπει ο νόμος, 
από την Αστυνομία.
Το περιστατικό γνωστοποίησε η Φιλο-
ζωική Ομάδα Βόλου, το βράδυ της Δευ-
τέρα, το πρωί της Τρίτης ενημερώθηκε 
η Αστυνομία και η ηλικιωμένη γυναίκα 
συνελήφθη. 

Πηγή: ertnews.gr

Σύλληψη 44χρονου για τον βιασμό της 13χρονης μαθήτριας στη Λακωνία –
Πώς έγινε αντιληπτή η εγκυμοσύνη της

Ηράκλειο: 
Χειροπέδες σε 
50χρονο επειδή 
χτύπησε την 
ανήλικη κόρη του

Βαρύ πρόστιμο και περιοριστικοί όροι για την ηλικιωμένη που πέταξε νεογέννητα 
γατάκια σε κάδο στον Βόλο
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Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στο 
πλαίσιο του αιματηρού επεισοδίου 
στο Εφετείο Αθηνών, όταν κατά την 
εξέλιξη εκδίκασης ποινικής υπόθεσης 
με οπαδικό υπόβαθρο στο Εφετείο, 
ομάδα περίπου 20 ατόμων κινούμενη 
σε παρακείμενη οδό, επιτέθηκε σε βά-
ρος δύο ατόμων, τραυματίζοντας με 
αιχμηρό αντικείμενο έναν εξ’ αυτών.
Οι δυνάμεις αποκατάστασης της τάξης, 
που λάμβαναν μέτρα εξωτερικά του 
Εφετείου, προέβησαν σε χρήση των ανα-
γκαίων δημόσιων ειδών και τα άτομα δι-
έφυγαν προς διάφορες κατευθύνσεις. Οι 
αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοή-
θειες στον τραυματία, ο οποίος εν συνε-

χεία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
Στο πλαίσιο αναζητήσεων στην ευρύ-
τερη περιοχή, εντοπίστηκε σε παρα-
κείμενη οδό από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και ακι-
νητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο 
επέβαιναν τέσσερα άτομα. Κατά τον 
έλεγχο εντός του αυτοκινήτου βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν κοντάρια, κου-
κούλες και άλλα αντικείμενα.

Οι ίδιοι οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυν-
ση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητι-
κούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής, όπου ταυτοποιήθηκε η 
συμμετοχή τους στην επίθεση και συ-
νελήφθησαν.

Πηγή: ertnews.gr

Συλλήψεις για το αιματηρό επεισόδιο στο Εφετείο Αθηνών

Ελλάδα

Στην έκδοση εντάλματος σύλληψης 
ενός 41 χρονου πατέρα από χωριό των 
Γρεβενών για τον βιασμό της ανήλικης 
κόρης του προχώρησε ο Εισαγγελέας 
Πρωτοδικών Γρεβενών. Ο 41 χρονος 
που συνελήφθη από τους αστυνομι-
κούς, κατά την παρουσία του στον 
Εισαγγελέα και την Ανακρίτρια Γρεβε-
νών, ζήτησε 24ωρη προθεσμία προκει-
μένου να απολογηθεί. Τα αδικήματα 
που του αποδίδονται και περιγράφο-
νται στην δικογραφία που έχει συντα-
χθεί είναι, βιασμός, γενετήσια πράξη 
σε ανήλικο και σωματικές βλάβες σε 
αδύναμο άτομο.

Το όλο θέμα έγινε γνωστό όταν η 17 
χρονη σήμερα μαθήτρια μετά από προ-
σέγγιση που της έγινε από την Κοινω-
νική Λειτουργό και την Ψυχολόγο του 
σχολείου κατάφερε να εκμυστηρευτεί 
όλα τα γεγονότα που συνέβησαν στο 
σπίτι της όταν ήταν στην ηλικία των 12 
χρονών. Για τα περιστατικά ενημερώ-
θηκε αμέσως ο Εισαγγελέας Γρεβενών 
ο οποίος εξέδωσε ένταλμα σύλληψης.
Ο 41 χρονος πατέρας στις 12 το μεση-
μέρι θα οδηγηθεί εκ νέου στην Ανακρί-
τρια προκειμένου να απολογηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνελήφθη στα Γρεβενά πατέρας για τον βιασμό της ανήλικης κόρης του

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον 
44χρονο προπονητή Τάε Κβον Ντο 
στην Ηλιούπολη, που κατηγορείται 
ότι για περισσότερα από 10 χρόνια 
βίαζε ανήλικες αθλήτριές του, έδωσε, 
μιλώντας στην ΕΡΤ, ο συνάδελφος και 

φίλος του, Ιωάννης Χιωτάκης.
Ο κ. Χιωτάκης τόνισε ότι ο 44χρονος 
πολύ συχνά ανέβαζε στη μηχανή του 
ανήλικες αθλήτριες και κυκλοφορού-
σε ανοιχτά μαζί τους. Είχε κερδίσει 
τόσο πολύ την εμπιστοσύνη όλων 

που δεν χρειαζόταν να απομονώ-
νεται με τα κορίτσια, αλλά γύρναγε 
στην Ηλιούπολη, πρωί, μεσημέρι, 
βράδυ.
Παράλληλα, δήλωσε ότι μέχρι πριν 
λίγα χρόνια γνώριζε ότι ο κατηγο-
ρούμενος δεν έχει πτυχίο προπονη-
τή, αλλά δεν είχε διευκρινήσει εάν 
απέκτησε στην πορεία άδεια εξασκή-
σεως επαγγέλματος ή όχι.
Έκανε όμως και μια άλλη αποκάλυψη 
που αφορά σε ένα σοβαρό περιστατι-
κό ενδοοικογενειακής βίας: Ο 44χρο-
νος, ενώ βρισκόταν εν διαστάσει με 
τη σύζυγό του, είχε πάει στο σπίτι 
τους, είχε κάνει έναν άγριο καβγά, 
είχε σπάσει σχεδόν όλο το σπίτι και 
στη συνέχεια είχε ανέβει στην ταρά-
τσα με μια καραμπίνα και απειλούσε 
θεούς και δαίμονες. Απειλούσε ότι θα 
αυτοκτονήσει και θα κάνει κακό.
“Από την πρώην γυναίκα του το έμα-
θα εγώ ότι πήγε μέσα στο σπίτι, τα 
έσπασε όλα και έφερε μαζί του και μία 
κυνηγετική καραμπίνα. Είχαν επιβλη-
θεί ασφαλιστικά μέτρα, να μην πλη-
σιάζει στα 300 μέτρα τη σύζυγό του. 
Μετέπειτα κάποιος έπρεπε να επέμ-
βει, κάποιος να κοιτάξει. Δεν έπρεπε 
να συνεχίζει να προπονεί αθλητές ή 
να βρίσκεται σε οποιονδήποτε χώρο 
δικό μας. Είναι ντροπή” δήλωσε ο κ. 
Χιωτάκης.
Ο ίδιος έβλεπε συχνά τον 44χρονο να 
πηγαίνει είτε με το αυτοκίνητο του, 
είτε με τη μηχανή του, να παίρνει 

κορίτσι από τη σχολή, ενώ εξέφρασε 
την άποψη ότι μπορεί να υπάρχουν 
και άλλα κορίτσια – θύματά του. “Πι-
στεύω ότι εάν πάει πιο πίσω το θέμα 
θα είναι και άλλα παιδιά. Εγώ γνω-
ρίζω και τις περισσότερες αθλήτριες 
και μαθήτριες της σχολής” τόνισε.
Αίσθηση προκαλεί η δήλωσή του, ότι 
όταν θέλησε να ρωτήσει μια μητέρα 
θύματος, ποια είναι η σχέση της κό-
ρης της με τον 44χρονο, εκείνη του 
επιτέθηκε. “Δήλωναν ότι τον ήξεραν 
και ότι δεν είναι πράγματα αυτά. 
Είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, 
έμπαινε στο σπίτι τους. Σαν άνθρω-
πος δεν μας είχε δείξει κάποιες ενδεί-
ξεις τέτοιας συμπεριφοράς”, δηλαδή 
δεν μετακινούνταν κρυφά με τα κο-
ρίτσια. Γύρναγε στην Ηλιούπολη” ση-
μείωσε. Μάλιστα, του είχε κάνει και 
συστάσεις αλλά ο ίδιος αρνήθηκε ότι 
υπάρχει κάτι κακό στη σχέση του με 
τα κορίτσια. Έδινε δε την εντύπωση 
ενός καλού οικογενειάρχη, καθώς εί-
ναι και πατέρας ενός εξάχρονου αγο-
ριού.
Όσον αφορά στο πατάρι που είχε 
διαμορφώσει εντός της σχολής, ο κ. 
Χιωτάκης τόνισε: “Είχε διαμορφώσει 
έναν μικρό χώρο γύρω στα 15 τετρα-
γωνικά και κάποια στιγμή που είχα 
επισκεφτεί τη σχολή τον ρώτησαν 
εάν μένεις κάποιος στη σχολή. Μου 
λέει “όχι, δάσκαλε, δεν μένει κάποιος 
στη σχολή. Δυστυχώς μένω εδώ γιατί 
δεν έχω δυνατότητα να νοικιάσω κά-
ποιο δικό μου σπίτι για οικονομικούς 
λόγους”“.

Πηγή: ertnews.gr

Αποκαλύψεις για τον προπονητή – βιαστή από συνάδελφό 
του: Η απουσία πτυχίου και η ενδοοικογενειακή βία
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Αλλάζει η διαχείριση των ασθενών 
με κορονοϊό στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας. Πλέον οι εντατικές στα 
νοσοκομεία δεν θα διαχωρίζονται σε 
covid-19 και non covid, έτσι οι ασθενείς 

με κορονοϊό δεν θα απομονώνονται 
από τους υπόλοιπους. Από εδώ και στο 
εξής, οι ασθενείς με κορονοϊό θα νοση-
λεύονται σε όλες τις ΜΕΘ, όπως συμ-
βαίνει και για άλλα νοσήματα.

Οι ειδικοί προχώρησαν σε αυτή την ει-
σήγηση την οποία δέχτηκε το Υπουρ-
γείο Υγείας, με δεδομένο ότι έχει εμβο-
λιαστεί η πλειονότητα του πληθυσμού, 
ενώ υπάρχει δυνατότητα φαρμακευτι-
κής κάλυψης των ασθενών με εύρος 
σκευασμάτων κατά τη νοσηλεία τους.
Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη 
μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμόνων, κατά την 
οποία συζητήθηκε και το θέμα της χα-
λάρωσης των μέτρων έναντι του κο-
ρονοϊού για το διοικητικό προσωπικό 
των δομών υγείας.
Μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-

νων ζήτησαν να εξεταστεί το ενδεχό-
μενο της μη υποχρεωτικής χρήσης 
μάσκας από τους εργαζομένους των 
μονάδων υγείας, που δεν έρχονται σε 
επαφή με ασθενείς.
Η πρόταση πυροδότησε ενστάσεις με 
αποτέλεσμα το θέμα της χαλάρωσης 
των μέτρων στα νοσοκομεία να συζη-
τηθεί εκ νέου σε επόμενη συνεδρίαση 
της Επιτροπής.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τις 
σχετικές αλλαγές αναμένεται να δημο-
σιευθεί την Δευτέρα 27 Μαρτίου.

Πηγή: ertnews.gr

Τέλος στις ΜΕΘ Covid μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Η υπέρβαση των ορίων του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τα 
επίπεδα του όζοντος στην ατμόσφαι-
ρα σχετίζεται με σημαντική αύξηση 
στις νοσηλείες για έμφραγμα, καρδια-
κή ανεπάρκεια και εγκεφαλικό, σύμ-
φωνα με μια νέα μεγάλη κινεζική επι-
στημονική μελέτη. Αλλά ακόμη και οι 
συγκεντρώσεις όζοντος κάτω από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του ΠΟΥ 
συνδέονται με μια επιδείνωση της καρ-
διαγγειακής υγείας.
Το όζον είναι ένα αέριο που συνιστά 
βασικό ρυπαντή του αέρα και αιτία 
του φωτοχημικού «νέφους». Η εν λόγω 
ρύπανση αποτελεί διαφορετικό πρό-
βλημα από την τρύπα στο υψηλότερο 
στρώμα του όζοντος, που λειτουργεί 
ως ασπίδα έναντι της υπεριώδους 
ηλιακής ακτινοβολίας. Η ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση του όζοντος δημιουργεί-
ται, όταν άλλοι ρύποι αντιδρούν στον 
αέρα υπό την παρουσία του φωτός 
του ήλιου. Αυτές οι άλλες ουσίες είναι 
πτητικές οργανικές ουσίες και οξείδια 
του αζώτου που εκπέμπονται από τα 
οχήματα, τα εργοστάσια ηλεκτροπα-
ραγωγής, τα διυλιστήρια, τις χημικές 
βιομηχανίες και την καύση βιομάζας 
(π.χ. ξύλων για τα τζάκια) και ορυκτών 
καυσίμων.
Προηγούμενες μελέτες είχαν παρά-
σχει ενδείξεις ότι η ρύπανση του όζο-
ντος κάνει κακό στην καρδιά και στα 
αιμοφόρα αγγεία. Η νέα έρευνα, επι-
βεβαιώνει ότι αυτό ισχύει και αναδει-

κνύει το εύρος του καρδιαγγειακού 
κινδύνου.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθη-
γητή Σαογουέι Γου του Πανεπιστημίου 
Τζιατόνγκ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό «European 
Heart Journal», της Ευρωπαϊκής Εται-
ρείας Καρδιολογίας, συσχέτισαν στοι-
χεία για τη ρύπανση του όζοντος σε 70 
κινεζικές πόλεις (συνολικά 258 εκατομ-
μύρια κατοίκους ή το 18% του κινεζι-
κού πληθυσμού), με τις εισαγωγές στα 
νοσοκομεία για καρδιαγγειακά προ-
βλήματα.
Στη διάρκεια της τριετούς έρευνας 
υπήρξαν 6,44 εκατομμύρια νοσηλείες 
για καρδιαγγειακά προβλήματα και 
η μέση ετήσια μέγιστη συγκέντρωση 
όζοντος υπολογίστηκε στα 79,2 μg/m3 
(μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο 

αέρα). Το ανώτατο όριο ασφαλείας του 
ΠΟΥ είναι τα 100 μg/m3. Διαπιστώθηκε 
ότι για κάθε αύξηση στα επίπεδα όζο-
ντος κατά 10 μg/m3 στη διάρκεια ενός 
διημέρου, υπήρχε μια αύξηση κατά 
0,4% στις νοσηλείες για εγκεφαλικό 
και κατά 0,75% στις νοσηλείες για οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου.
«Μολονότι αυτές οι αυξήσεις μοιά-
ζουν σχετικά μικρές, θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι τα επίπεδα όζοντος 
μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 
200 μg/m3 το καλοκαίρι, κάτι που ση-
μαίνει τουλάχιστον 20πλάσια αύξηση 
στις εισαγωγές σε πάνω από 8% για 
τα εγκεφαλικά και σε 15% για τα εμ-
φράγματα», ανέφερε ο δρ Γουάν. «Στη 
διάρκεια της τριετούς μελέτης και 
όσο περνούσε ο χρόνος, το όζον ήταν 
υπεύθυνο για ένα αυξανόμενο ποσο-

στό νοσηλειών καρδιαγγειακής αιτιο-
λογίας. Πιστεύεται ότι η κλιματική αλ-
λαγή, που δημιουργεί ατμοσφαιρικές 
συνθήκες ευνοϊκές για τον σχηματισμό 
όζοντος, θα συνεχίσει να αυξάνει τις 
συγκεντρώσεις του σε πολλά μέρη του 
κόσμου. Τα ευρήματά μας υποδηλώ-
νουν ότι οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι στις αρνητικές καρδιαγγεια-
κές επιπτώσεις του όζοντος. Αυτό ση-
μαίνει ότι η επιδείνωση της ρύπανσης 
του όζοντος λόγω κλιματικής αλλαγής, 
σε συνδυασμό με την ταχεία γήρανση 
του παγκόσμιου πληθυσμού, μπορεί 
να επιφέρει ακόμη μεγαλύτερους κιν-
δύνους καρδιαγγειακής νόσου στο 
μέλλον», πρόσθεσε ο Κινέζος επιστή-
μονας.
Επίπεδα ατμοσφαιρικού όζοντος κάτω 
των 70 μg/m3 συνήθως έχουν φυσι-
κή προέλευση και δεν συνδέονται με 
κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα. 
Η κινεζική έρευνα βρήκε ότι δεν εί-
ναι ανάγκη τα επίπεδα να ξεπερνούν 
το ανώτατο όριο των 100 μg/m3 του 
ΠΟΥ για να υπάρχει κίνδυνος για την 
υγεία. Ακόμη και επίπεδα 70-99 μg/m3 
αυξάνουν τον κίνδυνο εισαγωγής στο 
νοσοκομείο, από 2,3% για καρδιακή 
ανεπάρκεια έως 3,2% για στεφανιαία 
νόσο. Γενικότερα, οι Κινέζοι ερευνητές 
εκτίμησαν ότι το 3% έως 4% των νοση-
λειών για στεφανιαία νόσο, καρδιακή 
ανεπάρκεια και εγκεφαλικό σχετίζο-
νταν με τη ρύπανση του όζοντος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τεράστια επιστημονική πρόοδος κατα-
γράφηκε στο Τορίνο της Ιταλίας, στον 
τομέα της οφθαλμολογίας, αναφέρουν 
σημερινά δημοσιεύματα του ιταλικού 
Τύπου. Χάρη σε αυτομεταμόσχευση του 
συνόλου της επιφάνειας του ματιού (συ-
μπεριλαμβανομένου του κερατοειδούς, 
μέρους του σκληρού χιτώνα και του επι-
πεφυκότα) τυφλός ασθενής μπόρεσε να 
ξαναποκτήσει μερικώς την όρασή του.
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο νο-
σοκομείο Λε Μολινέτε του Τορίνο. Ο ασθε-
νής είναι 83 ετών και είχε χάσει την όραση 
από το αριστερό μάτι πριν από 30 χρόνια, 
λόγω προβλήματος στον αμφιβληστρο-

ειδή. Πριν δέκα χρόνια είχε επίσης τυ-
φλωθεί από το δεξί μάτι εξαιτίας σπάνιας 
ασθένειας. Η αυτομεταμόσχευση κατέστη 
δυνατή χάρη στην χρήση υλικού από το 
αριστερό μάτι, «το οποίο παρουσίαζε 
λειτουργικά προβλήματα, αλλά είχε δια-
τηρήσει υγιή επιφάνεια», όπως εξήγησαν 
οι ειδικοί.
Η επέμβαση διήρκεσε τέσσερις ώρες και, 
μετά την πάροδο δυο εβδομάδων, ο ασθε-
νής αναγνωρίζει πρόσωπα και αντικείμε-
να και κινείται με αυτονομία, αναφέρει ο 
ιταλιός Τύπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση του όζοντος αυξάνει τις νοσηλείες για έμφραγμα, 
εγκεφαλικό και καρδιακή ανεπάρκεια

Ιταλία: Ολικά τυφλός μπόρεσε να ξαναποκτήσει την όρασή του χάρη
σε αυτομεταμόσχευση της επιφάνειας του οφθαλμού
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Αγαπητοί Συνεργάτες, 
Η Pharmex παρουσιάζει τo Octenisept δερματικό διάλυμα 

της εταιρείας Schülke

OCTENISEPT CUTANEOUS SOLUTION
Χρησιμοποιείται για καθαρισμό και βραχείας εφαρμογής αντισηψία τραυμάτων, οξέων και χρόνι-

ων πληγών από χειρουργεία και εγκαύματα. 

Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί έκπλυση της στοματικής κοιλότητας για προληπτική θερα-
πεία και για μείωση του αριθμού των βακτηρίων πριν τις επεμβάσεις, όπως εξαγωγή δοντιού. 

Χαρακτηρίζεται από γρήγορη έναρξη δράσης και ευρύ φάσμα αντισηπτικής αποτελεσματικότητας.

Προστατεύει από μολύνσεις και φλεγμονές κι έτσι προωθείται η φυσιολογική επούλωση. 
Είναι άχρωμο, δεν λεκιάζει και δεν τσούζει κατά την εφαρμογή.

Κατάλληλο για βρέφη και πρόωρα μωρά. 

Ασφαλής χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (μετά το πρώτο τρίμηνο). 

Κατάλληλο για άτομα με θυρεοειδή καθώς δεν περιέχει ιώδιο. 

Υγεία
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Αστέρες του Χόλιγουντ όπως οι 
Τίφανι Χάντις(Tiffany Haddish) 
Έμα Γουάτσον(Emma Watson), Χά-
ιντι Κλουμ(Heidi Klum), Μπρουκ 
Σιλντς(Brooke Shields), Ντονατέ-
λα Βερσάτσε(Donatella Versace) 
και Εμτζέι Ροντρίγκεζ(Michaela Jaé 
Rodriguez) ήταν μεταξύ των καλε-
σμένων του Έλτον Τζον(Sir Elton 
John) και του Ντέιβιντ Φέρνις(David 
Furnish) στην φιλανθρωπική εκ-
δήλωση που διοργανώνουν κάθε 
χρόνο με στόχο την ενίσχυση του 

Ιδρύματος του διάσημου τραγου-
διστή για το AIDS(Elton John AIDS 
Foundation).

«Πρέπει να εξαλείψουμε το στίγμα 
και τις διακρίσεις και να παρέχουμε 
ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομι-
κή περίθαλψη για να τερματίσουμε 
επιτέλους την επιδημία για όλους, 
παντού» επισήμανε ο Έλτον Τζον σε 
δήλωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Νάταλι Πόρτμαν ρίχνει φως στην 
ιστορία της ποδοσφαιρικής ομά-
δας Angel City Football Club στο 
Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια των 
ΗΠΑ στο ντοκιμαντέρ «Angel City».

Το HBO ανακοίνωσε χθες τη νέα σει-
ρά ντοκιμαντέρ, η οποία θα αφηγεί-
ται την πορεία της ομάδας Angel 
City Football Club στο Πρωτάθλημα 
Ποδοσφαίρου Γυναικών των ΗΠΑ.

«Μερικές φορές κάνεις ακατόρθωτα 
όνειρα και τα αφήνεις να φύγουν και 

λες: "Ω, αυτό είναι ανόητο". Αλλά με-
ρικές φορές κάποιος που αγαπάς και 
σέβεσαι σου λέει: "Όχι, αυτή είναι 
μια καλή ιδέα. Συνέχισε" αφηγείται η 
Νάταλι Πόρτμαν σε απόσπασμα του 
ντοκιμαντέρ, στο οποίο προβάλλο-
νται συγκινητικές και θριαμβευτικές 
στιγμές από τα παρασκήνια και στο 
γήπεδο, καθώς η ομάδα ξεκινά αυτό 
που η ηθοποιός χαρακτηρίζει "μία 
από τις πιο εξαιρετικές περιπέτειες" 
της ζωής της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ετήσιο πάρτι του Έλτον Τζον 
συγκέντρωσε $9 εκατ. για την έρευνα 
για το ΑΙDS

Η Νάταλι Πόρτμαν παρουσιάζει την 
«ξεχωριστή περιπέτεια» της Angel City 
Football Club 

Ο αυστριακής καταγωγής αστέρας 
του κινηματογράφου και πρώην κυ-

βερνήτης της Καλιφόρνια, Άρνολντ 
Σβαρτσενέγκερ κατήγγειλε το μίσος 

και τον αντισημιτισμό σε βιντεοσκο-
πημένο μήνυμά του στο YouTube.

Ο Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος επισκέ-
φθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο το 
στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άου-
σβιτς, όπου περίπου 1,1 εκατομμύρια 
Εβραίοι εξοντώθηκαν από τους Ναζί 
κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου, προτρέπει όσους διαδίδουν 
μίσος να σταματήσουν και να επιλέ-
ξουν έναν πιο φωτεινό δρόμο. Τονίζει 
ότι το μίσος είναι «ο δρόμος των αδύ-
ναμων» και καλεί τους ανθρώπους να 
«επιλέξουν δύναμη» για να ξεπερά-
σουν τις προκαταλήψεις τους.

«Όταν περπατάς σε ένα μέρος όπως 
το Άουσβιτς, νιώθεις τεράστιο βάρος» 
αναφέρει ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. 
«Υπάρχουν υπενθυμίσεις παντού για 
τη φρίκη που συνέβη εκεί».
Στη συνέχεια, ο 75χρονος ηθοποιός 
απευθύνει το μήνυμά του σε όσους 
«βρίσκονται σε λάθος κατεύθυνση».

«Αν έχετε ακούσει κάποιες συνωμοσί-
ες σχετικά με Εβραίους, ή ανθρώπους 
οποιασδήποτε φυλής, φύλου ή προ-
σανατολισμού, και σκεφτήκατε: "Αυτό 
έχει νόημα για μένα". Θέλω να σας μι-
λήσω αν βρεθήκατε να σκέφτεστε ότι 
κάποιος είναι κατώτερος και θέλει να 
σας βλάψει λόγω της θρησκείας του ή 
του χρώματος του δέρματός του ή του 
φύλου του» είπε o ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ λέει ότι το μίσος
και η προκατάληψη είναι «ο δρόμος των αδύναμων»
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Developer: Visual Concepts
Publisher: 2K Sports
Κονσόλες: PC, PS4, PS5, Xbox One,
Xbox Series X/S
Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 
7 Μαρτίου 2023

Μπορεί να χρειάστηκε κάτι λιγότερο από 
μια δεκαετία και μια παταγώδης αποτυχία 
με το WWE 2K20, αλλά επιτέλους έχουμε μια 
εξαιρετική σειρά παιχνιδιών wrestling στα 
χέρια μας. Το WWE 2K23 χτίζει πάνω σε όλες 
τις βάσεις που έθεσε ο προκάτοχός του, 
προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία 
για τους οπαδούς του αθλήματος. Σε αυτό 
το review θα δούμε όλους τους τρόπους με 
τους οποίους το WWE 2K23 αποτελεί μια 
πλήρως αναβαθμισμένη εκδοχή του 2Κ22, 
όπως και όλες τις προσθήκες που έγιναν στα 
διάφορα modes του. 
Το WWE 2K22 επανέφερε την εμπιστοσύνη 
του κοινού στο franchise, προσφέροντας 
φανταστικό gameplay.  Η στροφή προς πιο 
arcade gameplay ήταν ακριβώς αυτό που 
χρειαζόταν η σειρά και όπως ήταν το αναμε-
νόμενο, το 2Κ23 δεν έκανε πολλές αλλαγές σε 
αυτό. Το gameplay παραμένει ευχάριστο και 
γρήγορο, προσφέροντας εντυπωσιακές μά-
χες. Η σημαντικότερη αλλαγή που έγινε στο 
gameplay, είναι το νέο pin system. Σε αυτό, ο 
παίκτης αντί να παθαίνει… αρθρίτιδα πατώ-
ντας επανειλημμένα το Χ, πλέον μπορεί την 
κατάλληλη στιγμή να σηκώσει τον δεξί μοχλό 
του χειριστηρίου του για να αποφύγει την 
ήττα. Είναι μια μικρή αλλαγή, που αλλάζει 
κατά πολύ την εμπειρία. Στο 2Κ22, κατά την 
προσωπική μου εμπειρία, τα ματς τελείωναν 
σχεδόν πάντα μετά από δύο finishers. Λόγω 
του συστήματος με το spam του κουμπιού, 
ήταν σχεδόν αδύνατο να κάνει κανείς κάποιο 
εντυπωσιακό kick-out από ένα σημείο και 
μετά, είτε λόγω της ζημιάς που είχε υποστεί 
ο παίκτης in-game ή λόγω της ζημιάς που 
είχε υποστεί ο αντίχειράς του. Πλέον, επειδή 
τα kick-outs βασίζονται στο timing του παί-
κτη, οι παίκτες μπορούν να έχουν πιο εντυ-
πωσιακούς αγώνες που προσομοιωνόμουν 
αυτούς που βλέπουμε στην τηλεόραση.
Άλλη μια αλλαγή με μικρότερη επιρροή 
στο gameplay είναι η τοποθέτηση των πα-
λαιστών όταν προσπαθούν να σηκωθούν 
μετά από μια πτώση. Επιτρέψτε μου να σας 
εξηγήσω. Στα παλιότερα games της σει-
ράς, όποιος δεχόταν μια κίνηση θα έμενε 
ξαπλωμένος στο σημείο της πτώσης του. 
Πλέον, οι παλαιστές μπορεί αυτομάτως 
να βγουν από το γήπεδο ή να πάνε στην 
γωνία, ή να ανεβούν στο apron στην προ-
σπάθειά τους να ανακτήσουν τις αισθήσεις 
τους. Είναι μια φαινομενικά μικρή αλλαγή, 
που όμως ταυτόχρονα δίνει μια καλύτερη 
και πιο ρεαλιστική ροή στους αγώνες. Αυ-
τού του είδους κινήσεις γίνονται συνέχεια 
στην πραγματικότητα, και η ύπαρξή τους 
στο WWE 2K23 κάνει το παιχνίδι να φαίνε-
ται πολύ αυθεντικό.
Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στην προ-

σθήκη των WarGames, ενός νέου είδους 
αγώνα που εκτυλίσσεται εντός δύο ρινγκ. 
Αυτό το είδος αγώνα είναι πολύ διαφορετι-
κός από οποιοδήποτε άλλο στυλ ματς στο 
game, κάτι που προσφέρει ακόμα μια ποι-
οτική επιλογή στον παίκτη σχετικά με το τι 
ματς θα παίξει.
Φυσικά, οι μικρές αλλά σημαντικές αλλα-
γές που έγιναν στο gameplay σημαίνει πως 
κάποια θέματα του 2K22 δεν διορθώθηκαν. 
Αυτά είναι κυρίως η έλλειψη χρησιμότητας 
του dodge και του block εντός του gameplay, 
όπως και το γεγονός ότι το παραδοσιακό tag 
team wrestling με το AI παραμένει κάπως 
ενοχλητικό. Αυτά δεν αποτελούν ιδιαίτερα 
σημαντικά προβλήματα, αλλά παραμένουν 
άξια αναφοράς για τους επόμενους τίτλους 
της σειράς.
Με το gameplay να βλέπει λίγες αλλά καλές 
προσθήκες, πρέπει να μιλήσουμε για τις αλ-
λαγές στα διάφορα modes του παιχνιδιού.
Τα περισσότερα modes του παιχνιδιού 
έχουν δει σημαντικές αλλαγές. Προσωπι-
κά, θεωρώ πως η σημαντικότερη δουλειά 
έχει γίνει στο MyGM mode. Πραγματικά, το 
MyGM του 2Κ23 κάνει το αντίστοιχο mode 
του 2Κ22 να φαίνεται σαν ένα demo. Μέσα 
σε ένα χρόνο έχει γίνει ένας μεγάλος αριθ-
μός αλλαγών που καθιστούν το MyGM ως 
ίσος το αγαπημένο μου mode σε όλο το 
πακέτο. Πλέον ο παίκτης έχει μια τεράστια 
γκάμα επιλογών για το είδος ματς που θα 
δημιουργήσει, όπως και το πόσα άτομα θα 
συμμετέχουν σε αυτά. Υπάρχουν περισσό-
τεροι τίτλοι για τους οποίους θα διαγωνίζε-
ται το ρόστερ του, όπως και φέτος μπορεί 
να έχει τρεις GM ως αντιπάλους, αντί για 
τον μόλις έναν αντίπαλο που μπορούσε να 
έχει στο 2Κ22. 
Όχι μόνο έγιναν πολλές προσθήκες στο 
mode, αλλά διορθώθηκαν και αρκετά προ-
βλήματά του. Στο 2Κ22 οι specialists, που 
κατά βάση είναι οι παλαιστές που στην 
πραγματικότητα μπορούν να προσφέρουν 
την καλύτερη ποιότητα αγώνα, ήταν σχε-
δόν άχρηστοι επειδή δεν έπαιρναν κάποια 
μπόνους που είχαν όλοι οι υπόλοιποι 
παλαιστές. Φέτος αυτό το μπόνους είναι 
πολύ μικρότερο, κάνοντας επιτέλους τους 
specialists μια ανταγωνιστική επιλογή για 
τους παίκτες. Άλλη μια διόρθωση, είναι 
ότι ο παίκτης μπορεί να λήξει μια αντιπα-
λότητα οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν 
δεν βρίσκεται σε Premium Live Event (PLE). 
Αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, κα-
θώς η μη διαθεσιμότητα κάποιου παλαιστή 
σε ένα PLE μπορούσε να χαλάσει τα σχέδια 
του παίκτη για παραπάνω από έναν in-game 
μήνα. Φέτος, ο παίκτης έχει παραπάνω έλεγ-
χο και αυτό βελτιώνει την εμπειρία. 
Πιστεύω πως το MyGM mode είναι το κα-
λύτερο διαθέσιμο mode φέτος, χωρίς να 
σημαίνει ότι τα άλλα modes είναι χαμηλό-
τερης ποιότητας.
Για παράδειγμα, το Showcase mode αντέ-
στρεψε μια φόρμουλα που υπάρχει εδώ 
και παραπάνω από μια δεκαετία. Το συ-

γκεκριμένο mode φέτος είναι χτισμένο 
γύρω από την εικοσαετή καριέρα του John 
Cena. Όμως, αντί να αναδείξει των υπέρο-
γκο αριθμό νικών του, αναδεικνύει κάποιες 
από τις σημαντικότερες ήττες στην καριέρα 
του… τουλάχιστον από τα άτομα που είναι 
ακόμα στην εταιρία. Το Showcase είναι το 
mode που θα πρότεινα να παίξετε πρώτο, 
καθώς είναι ένας καλός τρόπος για να συ-
νηθίσετε το gameplay του παιχνιδιού. Αυτό 
που κάνει το showcase mode να ξεχωρίζει 
είναι η αυτογνωσία που υπήρχε κατά την 
δημιουργία του. Αναγνωρίζει πως ο Cena 
για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του 
ήταν μια διχαστική φιγούρα, και χρησιμο-
ποιεί αυτό το γεγονός για να πει μια ιστο-
ρία που θα ικανοποιήσει όλους τους παί-
κτες, ανεξαρτήτως από το αν είναι οπαδοί 
του. Χωρίς να κάνω κάποιο spoiler, ο τρό-
πος που τελειώνει το mode αποτελεί πολύ 
δημιουργικό fan service, και με έκανε να 
χαμογελάσω διάπλατα όταν το είδα. Πριν 
περάσουμε στο επόμενο mode, πρέπει να 
αναφερθεί πως η έλλειψη σχολιασμού στο 
Showcase είναι μια άστοχη επιλογή από την 
Visual Concepts. Αναγνωρίζω πως δεν έχει 
τα δικαιώματα από σχολιαστές που ήταν 
στην εταιρία πριν χρόνια, αλλά ακόμα και ο 
σχολιασμός από την τωρινή ομάδα θα ήταν 
καλύτερος από την αδιάφορη μουσική που 
υπάρχει τώρα. Μπορεί κάτι τέτοιο να είναι 
ιστορικά ανακριβής, αλλά αν η πανδημία 
μας έδειξε πως το άθλημα δεν γίνεται να 
λειτουργήσει χωρίς οπαδούς, αυτό το mode 
μας δείχνει πως το άθλημα δεν μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς σχολιαστές.
Το Universe mode είδε μόλις μια σημαντική 
αλλαγή, αλλά αυτή η αλλαγή αλλάζει ριζι-
κά τον τρόπο που θα παίζεται το mode. Σε 
όλα τα παλιότερα games της σειράς, το αν 
θα παιζόταν ένα cutscene που θα επέκτεινε 
ή θα έληγε μια αντιπαλότητα μεταξύ δύο 
αντιπάλων ήταν τελείως τυχαίο. Πλέον ο 
παίκτης με τη χρήση ενός νέου συστήμα-
τος πόντων, ή momentum όπως το καλεί το 
παιχνίδι, μπορεί να κατευθύνει τις αντιπα-
λότητες όπως θεωρεί ο ίδιος σωστό. Είναι 
μια πολύ σημαντική αλλαγή για το Universe 
mode, και κάτι που είναι άξιο απορίας το 
γεγονός ότι δεν υπήρχε εδώ και τόσο καιρό.
Το MyRise δεν είχε κάποια σημαντική νέα 
προσθήκη, αλλά προσφέρει δύο ολοκαί-
νουργιες ιστορίες. Στην μια ιστορία η πρω-
ταγωνίστρια προσλαμβάνεται στην εταιρία 
λόγω της διάσημης θείας της, και θα πρέπει 

να ανταπεξέλθει όχι μόνο στις προσδοκίες 
της, αλλά και το μίσος των συναθλητριών 
της. Η άλλη ιστορία έχει τον πρωταγωνιστή 
να προσλαμβάνεται από την εταιρία ως ένα 
μεγάλο ταλέντο που είναι ευρέως γνωστό 
στο κοινό, αλλά η διοίκηση αλλάζει τα πά-
ντα για τον χαρακτήρα του. Και οι δύο πλο-
κές είναι απρόσμενα επίκαιρες. Αυτήν τη 
στιγμή το καλύτερο storyline της εταιρίας 
πρόκειται για ένα άτομο που θέλει να κάνει 
τον πρώην-παλαιστή πατέρα του περήφα-
νο, ενώ οι ριζικές αλλαγές χαρακτήρα είναι 
κάτι το συχνό στο WWE. Το MyRise ακολου-
θεί την φόρμουλα των σύντομων και ενδια-
φέροντών ιστοριών που λειτούργησε πέρσι, 
και είναι ένα πολύ ευχάριστο mode.
Τέλος έχουμε το MyFaction, που είναι μα-
κράν το mode που χρειάζεται την περισ-
σότερη δουλειά. Σαν βάση είναι οκ, αλλά 
θα μπορούσε να είναι τόσο πολύ καλύτερο. 
Για όποιον δεν γνωρίζει, το MyFaction εί-
ναι η απάντηση των παιχνιδιών WWE στο 
MyTeam του NBA 2K, και στο Ultimate Team 
του Fifa. Και παρόλο που έχει μια καλή ποι-
κιλία από offline modes, η παντελής έλλει-
ψη ανταγωνιστικού multiplayer εμποδίζει 
το MyFaction από το να είναι το εξαιρετικό 
mode που είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γί-
νει. Για την ώρα όμως θεωρώ ότι δεν αξίζει 
τον χρόνο σας. 
Το ίδιο το multiplayer φαίνεται πως έχει ένα 
αρκετά καλό net code φέτος, με αγώνες με 2 
και 4 παίκτες να κυλούν αρκετά ομαλά. 
Όλα αυτά τα modes που ανέφερα, έχουν ως 
βάση τις εξαιρετικές επιλογές customization 
που προσφέρει το WWE 2K23. Υπάρχει μια 
σωρεία επιλογών για την δημιουργία ενός 
παλαιστή, ενός τίτλου ή ενός ρινγκ, και ακό-
μα και αν δεν έχετε κάποιο ταλέντο με την 
χρήση των εργαλείων του παιχνιδιού, το 
game έχει μια φανταστική διαδικτυακή κοι-
νότητα που ήδη έχει κάνει υπέροχη δουλειά 
στο να εμπλουτίζει το ήδη μεγάλο ρόστερ 
του WWE 2K23. Το μόνο που θα ήθελα είναι 
πιο πολλές επιλογές όταν φτιάχνουμε την 
είσοδο του παίκτη μας, όπως και την επι-
στροφή της δυνατότητας να φτιάξουμε το 
δικό μας finisher. 
Συνολικά το WWE 2K23 είναι μια πλήρης 
αναβάθμιση στον προκάτοχό του. Αν είστε 
οπαδός του αθλήματος, δεν γίνεται να χάσε-
τε αυτόν τον τίτλο.

*Το Review βασίστηκε σε review code που 
λάβαμε από την CD Media
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Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα 
σε λιπαρά και ζάχαρη αλλάζουν τον 
εγκέφαλό μας και εάν τρώμε τακτικά 
έστω και μικρές ποσότητες από αυτά, 
ο εγκέφαλος μαθαίνει να τα κατανα-
λώνει και στο μέλλον. Αυτό διαπίστω-
σαν ερευνητές του Ινστιτούτου Μαξ 
Πλανκ για την Έρευνα του Μεταβολι-
σμού σε συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο Γέιλ.

Γιατί μας αρέσουν τόσο πολύ τα αν-
θυγιεινά και παχυντικά τρόφιμα; 
Πώς αναπτύσσεται αυτή η προτίμηση 
στον εγκέφαλό μας; «Πιστεύουμε ότι 
ο εγκέφαλος μαθαίνει αυτή την προ-
τίμηση», εξηγεί ο Σαρμίλι Έντουιν Θα-
ναράγια, επικεφαλής συγγραφέας της 

μελέτης.
Για να ελέγξουν αυτή την υπόθεση, οι 
ερευνητές έδωσαν σε μια ομάδα εθε-
λοντών μια μικρή πουτίγκα που περι-
είχε πολύ λίπος και ζάχαρη, καθημερι-
νά για οκτώ εβδομάδες, επιπλέον της 
κανονικής τους διατροφής. Μια άλλη 
ομάδα έλαβε μια πουτίγκα που περι-
είχε τον ίδιο αριθμό θερμίδων, αλλά 
λιγότερο λίπος. Η εγκεφαλική δρα-
στηριότητα των εθελοντών μετρήθη-
κε πριν και κατά τη διάρκεια των οκτώ 
εβδομάδων.
Η απόκριση του εγκεφάλου σε τροφές 
με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά 
και ζάχαρη αυξήθηκε σημαντικά στην 
ομάδα που έτρωγε την πουτίγκα με 
υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και 

λιπαρά έπειτα από οκτώ εβδομάδες. 
Αυτό ενεργοποίησε ιδιαίτερα το ντο-
παμινεργικό σύστημα, δηλαδή την 
περιοχή στον εγκέφαλο που είναι 
υπεύθυνη για τα κίνητρα και την αντα-
μοιβή. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η 
προτίμηση στα ζαχαρούχα τρόφιμα 
θα συνεχιστεί και μετά το τέλος της 
μελέτης. «Νέες συνδέσεις δημιουρ-
γούνται στον εγκέφαλο και δεν διαλύ-
ονται τόσο γρήγορα. Εξάλλου, το όλο 
νόημα της μάθησης είναι ότι εφόσον 
μάθεις κάτι, δεν το ξεχνάς τόσο εύκο-
λα», εξηγεί ο Μαρκ Τιτγκεμέγιερ από 
το ίδιο Ινστιτούτο, ο οποίος ηγήθηκε 
της μελέτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο θόρυβος στους δρόμους σχετίζεται 
με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, σύμ-
φωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό του Αμερικανικού Κολε-
γίου Καρδιολογίας «JACC: Advances». 
Τα ευρήματα αυτά κάνουν επιτακτική 
την ανάγκη λήψης μέτρων δημόσιας 
υγείας για τη μείωση της έκθεσης στον 
θόρυβο.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει 
σύνδεση μεταξύ της θορυβώδους οδι-
κής κυκλοφορίας και του αυξημένου 
κίνδυνου υπέρτασης, ωστόσο δεν ήταν 
σαφές εάν ο θόρυβος ή η ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση παίζουν μεγαλύτερο ρόλο. 
Η νέα έρευνα δείχνει ότι η έκθεση στο 
θόρυβο της οδικής κυκλοφορίας είναι 
που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 
υπέρτασης.
Για την έρευνα οι επιστήμονες χρησι-

μοποίησαν δεδομένα της βρετανικής 
βιοϊατρικής βάσης δεδομένων Biobank 
UK, που εξετάζουν τα αποτελέσματα 
για την υγεία με την πάροδο του χρό-
νου. Ανέλυσαν δεδομένα για περισσό-
τερα από 240.000 άτομα ηλικίας 40-69 
ετών που ξεκίνησαν χωρίς υπέρταση. 
Εκτίμησαν τον θόρυβο της οδικής κυ-
κλοφορίας με βάση τη διεύθυνση κα-
τοικίας και ένα ευρωπαϊκό εργαλείο 
μοντελοποίησης, την Κοινή Μέθοδο 
Αξιολόγησης Θορύβου. Χρησιμοποιώ-
ντας δεδομένα παρακολούθησης κατά 
μέσο όρο 8,1 ετών, εξέτασαν πόσοι άν-
θρωποι εμφάνισαν υπέρταση.
Όχι μόνο διαπίστωσαν ότι οι άνθρω-
ποι που ζούσαν κοντά σε θόρυβο οδι-
κής κυκλοφορίας είχαν περισσότερες 
πιθανότητες να αναπτύξουν υπέρτα-
ση, αλλά βρήκαν επίσης ότι το ρίσκο 

αυξανόταν παράλληλα με το επίπεδο 
του θορύβου. Αυτές οι συσχετίσεις 
ίσχυαν ακόμα και όταν οι ερευνητές 
συμπεριέλαβαν την έκθεση σε λεπτά 
σωματίδια και διοξείδιο του αζώτου. 
Ωστόσο, τα άτομα που είχαν υψηλή 
έκθεση τόσο στον θόρυβο της κυκλο-
φορίας όσο και στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο 
υπέρτασης, γεγονός που δείχνει ότι η 
ατμοσφαιρική ρύπανση παίζει επίσης 
ρόλο.
Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η χάραξη 
πολιτικής δημόσιας υγείας, όπως η θέ-
σπιση και η εφαρμογή αυστηρότερων 
κατευθυντήριων γραμμών για τον θό-
ρυβο, η βελτίωση των οδικών συνθη-
κών και η επένδυση σε πιο αθόρυβα 
οχήματα, μπορεί να μετριάσει τις αρ-
νητικές επιπτώσεις του θορύβου από 
την οδική κυκλοφορία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έρευνα: Πώς επηρεάζουν τον εγκέφαλο τα γλυκά και τα λιπαρά τρόφιμα

Ο θόρυβος του δρόμου αυξάνει την αρτηριακή πίεση

Για έκτη συνεχή φορά, η Φινλανδία κα-
τέλαβε σήμερα τη θέση της πιο ευτυ-
χισμένης χώρας στον κόσμο σύμφωνα 
με τον ετήσιο δείκτη που συντάσσεται 
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και που απο-
κάλυψε ότι η καλοσύνη βρίσκεται σε 
σημαντική άνοδο στην Ουκρανία αλλά 
υποχωρεί στη Ρωσία.
Η παγκόσμια έκθεση για την ευτυχία 
είναι ένας δείκτης μέτρησης για την 
ευτυχία που δημοσιοποιείται από το 
Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών κάθε χρόνο από 
το 2012.
Στην Ουκρανία, παρά τα «εκτεταμένα 
δεινά και τις καταστροφές» μετά τη 
ρωσική εισβολή το 2022, υπάρχει «μια 
ισχυρότερη αίσθηση κοινού στόχου, 
καλοσύνης και εμπιστοσύνης στην 
ουκρανική ηγεσία», απ’ ό,τι μετά την 
προσάρτηση της Κριμαία το 2014 από 
τη Ρωσία, δήλωσε ο καθηγητής Γιαν-
Εμανουέλ Ντε Νεβ, εκ των συντακτών 
της μελέτης.
Το 2022, «η καλοσύνη ενισχύθηκε ση-
μαντικά στην Ουκρανία αλλά υπο-
χώρησε στη Ρωσία», σύμφωνα με τον 
ίδιο, αναφερόμενος σε ενέργειες όπως 
το να βοηθά κάποιος έναν άγνωστο ή 
να κάνει μια δωρεά.
Ενώ η κατηγοριοποίηση της Ουκρανί-

ας διαμορφώθηκε από το 98 στο 92 συ-
γκριτικά με την έκθεση της περασμέ-
νης χρονιάς --που ολοκληρώθηκε πριν 
από τη ρωσική εισβολή-- η συνολική 
της βαθμολογία πήγε από το 5.084 στο 
5.071, σε μια κλίμακα από το μηδέν έως 
το 10.
Ενώ γενικά οι ίδιες χώρες βρίσκονται 
στην κορυφή της κατάταξης τον έναν 
χρόνο μετά τον άλλο, οι συντάκτες 
της έκθεσης αναφέρουν της χώρες της 
Βαλτικής ως αυτές που καταγράφουν 
γρήγορη πρόοδο προς τα επίπεδα της 
δυτικής Ευρώπης.
Η μοναδική νέα χώρα μεταξύ των 20 
πιο ευτυχισμένων είναι η Λιθουανία 
ανέβηκε στην 20η θέση --αφήνοντας τη 
Γαλλία στην 21η-- ενώ η κατάταξη της 
Εσθονίας έπεσε από την 66η το 2017 
στην 31η το 2023. Η Ελλάδα παρέμεινε 
στην 58η θέση. https://worldhappiness.
repor t /ed/2023/world-happiness-
trust-and-social-connections-in-times-
of-crisis/
Παρά τις κρίσεις της Ουκρανίας και 
της Covid, «διαφορετικές μορφές κα-
θημερινής καλοσύνης, όπως η προ-
φορά βοήθειας σε έναν ξένο, η δωρεά 
σε μια ανθρωπιστική οργάνωση και ο 
εθελοντισμός, είναι πάνω από τα προ 
της πανδημίας επίπεδα» διεθνώς για 

δεύτερη συνεχή χρονιά, δήλωσε η κα-
θηγήτρια Λάρα Άκνιν, εκ των συντα-
κτών της έκθεσης.
Το Αφγανιστάν που έχει σημαδευ-
τεί από δεκαετίες πολέμου και που 
βρίσκεται στην τελευταία θέση στον 
ετήσιο δείκτη από το 2020, έχει γνω-
ρίσει επιδείνωση της ανθρωπιστικής 
του κρίσης μετά την επιστροφή στην 
εξουσία των ταλιμπάν το 2021 μετά 
την αποχώρηση των υπό αμερικανική 
διοίκηση στρατευμάτων.
Η έκθεση για την παγκόσμια ευτυχία, 
που δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά 
το 2012, βασίζεται στο πώς οι ίδιοι οι 
πολίτες αξιολογούν την ευτυχία τους 
καθώς και σε οικονομικά και κοινωνικά 

δεδομένα. Η έκθεση λαμβάνει υπόψιν 
έξι παράγοντες-κλειδιά: την κοινωνική 
στήριξη, το εισόδημα, την υγεία, την 
ελευθερία, τη γενναιοδωρία και την 
έλλειψη διαφθοράς. Δίδει μια βαθμο-
λογία ικανοποίησης με βάση έναν μέσο 
όρο δεδομένων σε μια περίοδο τριών 
ετών.
Φέτος, η βόρεια Ευρώπη κυριάρχη-
σε και πάλι στις πρώτες θέσεις -με τη 
Δανία να βρίσκεται στη δεύτερη θέση 
μετά τη Φινλανδία και να ακολουθεί η 
Ισλανδία. Η τέταρτη θέση καταλαμβά-
νεται από το Ισραήλ που ανέβηκε πέ-
ντε θέσεις σε σχέση με την περασμένη 
χρονιά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Φινλανδία, η ευτυχέστερη χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με την παγκόσμια 
έκθεση για την ευτυχία







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.


