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Κάπνισμα στο Μιλάνο τουλάχιστον 
10 μ. μακριά από μη καπνιστές
Δυσκολεύονται οι Μιλανέζοι 
να συμμορφωθούν με τους νέ-
ους περιορισμούς στο κάπνι-
σμα που ισχύουν στην πρω-
τεύουσα της Λομβαρδίας και 
απαγορεύουν σε όσους καπνί-
ζουν σε ανοικτούς χώρους να 
πλησιάζουν σε λιγότερο απο 10 
μέτρα μη καπνιστές, ακόμη και 
σε χώρους όπως οι στάσεις του 
λεωφορείου.
Τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν 
τον Νοέμβριο και τέθηκαν την 
Τρίτη σε ισχύ, τόσο στο Μιλά-
νο όσο και στο Τρέντο και άλ-
λες περιοχές της Ιταλίας, απο-
τελούν το επόμενο βήμα ενόψει 
της πλήρους απαγόρευσης του 
καπνίσματος που έχει προ-
γραμματιστεί για την 1η Ιανου-
αρίου του 2025, τουλάχιστον 
στο Μιλάνο.
Η απαγόρευση του καπνίσμα-
τος σε πάρκα, γήπεδα, στάσεις 
λεωφορείων και… νεκροτα-
φεία σε ακτίνα 10 μέτρων από 
όποιον δεν καπνίζει έχει σκοπό 
τόσο τη βελτίωση της δημόσιας 
υγείας όσο και τον περιορισμό 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
σύμφωνα με το δημοτικό συμ-
βούλιο του Μιλάνου που κατά 
τον δήμαρχο της πόλης Μπέπε 

Σάλα έχει κηρύξει τον πόλεμο 
στο κάπνισμα.
Ωστόσο αρκετοί κάτοικοι του 
Μιλάνου, που εδώ και 10 μή-
νες υποφέρει ιδιαίτερα από την 
πανδημία του κορωνοϊού, αι-
σθάνονται ότι είναι αδύνατο να 
τηρηθούν τέτοιες αποστάσεις, 
ενώ μιλώντας στο Euronews 
ορισμένοι είπαν ότι με μερικά 
τσιγάρα λιγότερα δε μειώνεται 
η ατμοσφαιρική ρύπανση.
Άλλοι, πάλι, βλέπουν το μέτρο 
αυτό ως ένα πολύ σημαντικό 
βήμα προς την ολική απαγό-
ρευση του καπνίσματος, όμως 
ζητούν σχετικές επιγραφές σε 
ιταλικά και αγγλικά καθώς και 
αστυνόμευση.
Tο προβλεπόμενο πρόστιμο 
για τους παραβάτες αρχίζει από 
τα 40 ευρώ και φθάνει τα 240, 
αλλά ακόμη υπάρχει περίοδος 
χάριτος.

Η 
Μόσχα ανακοίνωσε ότι 
«δεν λάβει υπ’ όψιν» τις 
εκκλήσεις των δυτικών 
χωρών για την απελευθέ-

ρωση του Αλεξέι Ναβάλνι, εκφρά-
ζοντας παράλληλα «ανησυχία» για το 
κάλεσμα του πολέμιου του Κρεμλί-
νου σε μαζικές εκδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας.
«Πρόκειται για απολύτως εσωτερική 
υπόθεση και δεν θα επιτρέψουμε σε 
κανέναν να αναμειχθεί σε αυτήν», 
δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμ-
λίνου Ντμίτρι Πεσκόφ καταγγέλλο-
ντας παράλληλα τις «ανησυχητικές» 
εκκλήσεις του Ναβάλνι προς τους 
υποστηρικτές του να κατέβουν στους 

δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. 
Ωστόσο πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο 
δεν φοβάται τις μαζικές εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας.
Ο Αλεξέι Ναβάλνι συνελήφθη την 
Κυριακή, μόλις πάτησε το πόδι του 
στη Ρωσία από τη Γερμανία, όπου 
μεταφέρθηκε δηλητηριασμένος 
από νευροτοξικό παράγοντα τύπου 
Novichok. Εχει τεθεί σε κράτηση 30 
ημερών εν αναμονή δίκης για παρα-
βίαση των όρων αναστολής ποινής 
του. Η Λιθουανία, η Εσθονία και η 
Λετονία ζήτησαν από τους υπουρ-
γούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης να συζητήσουν την επιβολή 
κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη 

μεταχείριση του Αλεξέι Ναβάλνι.
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Να-
βάλνι πρέπει να λογοδοτήσει για την 
παραβίαση των όρων της αναστολής 
ποινής φυλάκισης που του έχει επι-
βληθεί και απέρριψε ως «ανοησίες» 
την ιδέα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν φο-
βάται τον Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικά-
νων στη Γερουσία Μιτς Μακόνελ 
δήλωσε την Τρίτη, στην ομιλία του 
στο σώμα αυτό, ότι ο απερχόμενος 
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «προκά-
λεσε» τις ταραχές της 6ης Ιανουαρί-
ου στο Καπιτώλιο. Ο Τραμπ «τάισε 
ψέματα στο πλήθος» και οι υποστη-
ρικτές του «υποκινήθηκαν από τον 
πρόεδρο και άλλα ισχυρά πρόσω-

πα» είπε ο Μακόνελ, ένας από τους 
πιο σημαίνοντες Ρεπουμπλικάνους 
πολιτικούς. Ο Μακόνελ, που ήταν 
από τους πιο σταθερούς συμμά-
χους του Τραμπ κατά τη διάρκεια 
της προεδρίας του, πήρε πρόσφατα 
αποστάσεις και μάλιστα, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν απέκλεισε το 
ενδεχόμενο να ψηφίσει εναντίον 
του, εφόσον δικαστεί στη Γερουσία.

Σκληροτράχηλος για μία ακόμη φορά απο-
δεικνύεται ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντι-
μίρ Πούτιν. Ο 68χρονος Πούτιν ανήμερα 
των Θεοφανίων στην Ρωσία βούτηξε σε μία 
πισίνα σε σχήμα σταυρού, ενώ το θερμόμε-
τρο έδειχνε -20 βαθμούς Κελσίου.
Ο Ρώσος πρόεδρος αφού έκανε τον σταυρό 
του βούτηξε τρεις φορές στο νερό, προκειμέ-
νου να τηρήσει το έθιμο.
Ο Πούτιν, όμως, δεν ήταν ο μόνος Ρώσος 
που αψήφησε το κρύο προκειμένου να συμ-
μετάσχει στον «αγιασμό των υδάτων».
Σε όλη την Ρωσία, πολλοί ήταν εκείνοι που 
παρά το πολικό ψύχος για άλλη μία χρονιά 
δεν δείλιασαν, αλλά βούτηξαν στα παγωμέ-
να νερά, όπως επιτάσσει η χριστιανική πα-
ράδοση. 

Ρωσία: Αγνοεί τις εκκλήσεις 
για απελευθέρωση του Ναβάλνι

Μακόνελ: Ο Τραμπ προκάλεσε τις ταραχές στο Καπιτώλιο

Κομάντο ο Πούτιν: Εκανε το 
σταυρό του και έπεσε στους 
-20 βαθμούς Κελσίου


