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Η Κίνα ήρε το εμπάργκο για το βρετανικό  
βοδινό, 20 χρόνια μετά τις «τρελές αγελάδες» 

Υπάλληλος εταιρείας συνελήφθη 
ως ύποπτος για τον φόνο 21 
συναδέλφων του

Η
Κίνα ήρε την Τετάρτη το 
εμπάργκο στις εισαγωγές 
βρετανικού βοδινού, που 
ίσχυε από την εποχή της 

κρίσης των «τρελών αγελάδων», 
πριν από 20 και πλέον χρόνια, 
ανακοίνωσε την Τετάρτη η βρετα-
νική κυβέρνηση.
Η απόφαση αυτή είναι ο καρπός 
των πολύχρονων διαπραγματεύ-
σεων και των επιθεωρήσεων των 
βρετανικών εκτροφείων από τις 
κινεζικές αρχές, όπως ανέφερε 
στην ανακοίνωσή της η Ντάου-
νινγκ Στριτ.
Με την επανέναρξη των εισαγω-
γών βοδινού κρέατος στην Κίνα 
αναμένεται ότι τα κέρδη για τους 
Βρετανούς κτηνοτρόφους θα αυξη-
θούν κατά 250 εκατομμύρια λίρες 

(284 εκατ. ευρώ) την επόμενη πε-
νταετία.
Πριν από τέσσερις ημέρες, η Κίνα 
ήρε και το εμπάργκο στην εισαγω-
γή γαλλικού βοδινού κρέατος που 
ήταν σε ισχύ από το 2001.
Το Λονδίνο εξήγησε ότι πρόκειται 
για μια «ιστορική απόφαση», 20 
και πλέον χρόνια μετά την απα-
γόρευση που είχε επιβληθεί λόγω 
της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας 
των βοοειδών που έπληξε τη βρε-

τανική κτηνοτροφία το 1996.
Η Κίνα είναι η όγδοη σε μέγεθος 
αγορά για τον βρετανικό αγροδι-
ατροφικό τομέα, με εξαγωγές που 
εφτασαν πέρσι τα 560 εκατομμύ-
ρια λίρες (635 εκατ. ευρώ).
Η Τερέζα Μέι, η πρωθυπουργός 
της Βρετανίας, είχε επισκεφθεί την 
Κίνα στις αρχές του έτους και είχε 
δεσμευτεί ότι θα λάβει μέτρα για 
να βελτιώσει την πρόσβαση των 
Βρετανών παραγωγών στην κινε-
ζική αγορά.
Ο υπουργός Εξωτερικών Φίλιπ 
Χάμοντ, που βρισκόταν σήμερα 
στο Πεκίνο, χαιρέτισε την απόφα-
ση άρσης του εμπάργκο, εκτιμώ-
ντας ότι θα βοηθήσει να σφυρηλα-
τηθούν «πιο στενοί» δεσμοί μεταξύ 
των δύο χωρών στο μέλλον. 

Οι γερμανικές αρχές ερευνούν τους θανά-
τους 21 εργαζομένων σε μια εταιρεία στη βο-
ρειοδυτική Γερμανία, αφού οι κάμερες ασφα-
λείας κατέγραψαν έναν από τους υπαλλήλους 
να ρίχνει δηλητήριο στο κολατσιό ενός συ-
ναδέλφου του. Σύμφωνα με τις αστυνομικές 
αρχές, στην πόλη Σλος Χόλτε-Στούκενμπροκ, 
έχει συλληφθεί ένας 56χρονος άνδρας με 
την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας 
ενός συναδέλφου του.
Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα 
στοιχεία ούτε του συλληφθέντος, ούτε του 
παρ’ ολίγον θύματος.
Ο εργαζόμενος που είχε μπει στο στόχαστρο 
του 56χρονου είχε παρατηρήσει κάτι «ύπο-
πτο» στο φαγητό του και ενημέρωσε για το 
θέμα τους εργοδότες του και τις αρχές.
Στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας διακρί-
νεται ο συνάδελφός του να ρίχνει μια σκόνη 
στο φαγητό. Από τις εργαστηριακές αναλύ-
σεις διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για δηλητή-
ριο που θα μπορούσε να του έχει προκαλέσει 
σοβαρά προβλήματα στον οργανισμό του.
Στην έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα 
του υπόπτου οι αστυνομικοί βρήκαν τοξικές 
χημικές ουσίες, όπως υδράργυρο, μόλυβδο 
και κάδμιο. Ανατρέχοντας στα προηγούμενα 
χρόνια, διαπίστωσαν ότι από το 2000, 21 
εργαζόμενοι της ίδιας εταιρείας πέθαναν από 
ανακοπή καρδιάς ή από καρκίνο λίγο πριν 
να συνταξιοδοτηθούν.
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λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση, ή ενοικίαση ακινήτων ώστε η επένδυσή τους να είναι 
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Παρακολουθείτε από το Ράδιο Γέφυρα
κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ την εκπομπή 

«Όσια και Ιερά της Κρήτης.»
Ο Μιχάλης Πλατύρραχος σκύβει με σεβασμό στην

παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από τη λήθη
τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και
με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε 

άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε.

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò ç êÜðïéïò ößëïò óáò 
íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé όλους τους Üëëïõò åëëçíéêïýò 

ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï Óýäíåû, 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 

Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 

Τουρκία: Αποφυλακίζεται δημοσιογράφος που είχε καταδικαστεί σε ισόβια 
Ο τούρκος δημοσιογράφος 
Μεχμέτ Αλτάν, που καταδικά-
στηκε σε ισόβια κάθειρξη για 
κατηγορίες που σχετίζονται με 
την απόπειρα πραξικοπήματος 
του 2016, αφέθηκε την Τετάρτη 
ελεύθερος, αφού παρέμεινε για 
σχεδόν δύο χρόνια στη φυλακή, 

όπως έγινε γνωστό από τη μη 
κυβερνητική οργάνωση P24 που 
μάχεται υπέρ της ελευθερίας του 
Τύπου.
Ο 65χρονος Μεχμέτ Αλτάν, πα-
ρουσιαστής μιας πολιτικής τηλε-
οπτικής εκπομπής, αναχώρησε 
από τις φυλακές της Σηλυβρίας, 

κοντά στην Κωνσταντινούπολη, 
μετά τη σχετική απόφαση που 
εξέδωσε δικαστήριο της Κων-
σταντινούπολης την Τετάρτη.
Στον Αλτάν έχει απαγορευθεί να 
φύγει από τη χώρα και υποχρε-
ούται να δίνει το παρόν τακτικά 
στις αστυνομικές αρχές. 


