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Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

ΣΕΛΙΔΑ 7

“Στη γνήσια συντηρητική βάση” 
που έδωσε την εξουσία της επαρχίας 

στον Doug Ford στις προηγούμενες εκλογές 
απευθύνεται ο πρώην βουλευτής 

του Ομοσπονδιακού Συντηρητικού Κόμματος 

Την ηγεσία της επαρχίας 
του Οντάριο

Ο Ακάθιστος Ύμνος, 
οι τόσο δημοφιλείς 
«Χαιρετισμοί», o ύμνος 
προς την Παναγία, 
η ευχαριστήρια ωδή 
προς  την “Υπέρμαχο 
Στρατηγό” ακούστηκε 
και φέτος σε όλους 
τους ελληνορθόδοξους 
Ναούς των Ελλήνων του 
Καναδά. 
Από την Κυριακή των 
Βαίων (17 Απριλίου)  
αρχίζει η Μεγάλη 
Εβδομάδα και η 
Εκκλησία μας  με τις 
κατανυκτικές ακολουθίες 
της μας καλεί να 
γίνουμε μέτοχοι στο θείο 
δράμα, να το ζήσουμε 
και να αισθανθούμε 
μία μοναδική εμπειρία 
αγάπης και θυσίας.

Ο υπεύθυνος γιατρός δημόσιας υγείας 
Kieran Moore δήλωσε ότι το Οντάριο δεν 

επαναφέρει προς το παρόν την εντολή χρήσης 
μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν 

απέκλεισε το ενδεχόμενο αν υπάρξει εποχιακή 
αύξηση των κρουσμάτων ή αν απειληθεί 

το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.  

Η επαρχία επεκτείνει την πλατφόρμα
στα αντιικά φάρμακα Covid-19

ΣΕΛΙΔΑ 18

διεκδικεί 
ο Derek 
Sloan

Πορεία προς το Πάσχα

Ακάθιστος Ύμνος στον Ι.Ναό Αγ. Νικολάου Τορόντο
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Συμπληρώσαμε 40 χρόνια στην υπηρεσία του Ελληνισμού. Είμαστε 
ένα από τα πρώτα ελληνικά φαρμακεία του Τορόντο. Χάρη στην 
προτίμησή σας και την αγάπη σας ξεχωρίσαμε. Γίναμε ένα από τα 
πιο δημοφιλή φαρμακεία. Το χρωστάμε σε σας. Σας ευχαριστούμε 
θερμά και σας προσκαλούμε κι αυτή τη χρονιά να συνεχίσετε να 
μας επισκέπτεσθε διότι θα έχουμε στο άμεσο μέλλον.... εκπλήξεις!!! 
Διαθέτουμε ειδικευμένο προσωπικό. Δε χρεώνουμε τα $2.00 για 
τους συνταξιούχους.  Διαθέτουμε τα πιο πολλά εμβόλια που 
κυκλοφορούν.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣTΟΥΜΕ!

PAPE
DRUG MART

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ανοικτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9πμ-6μμ

Σάββατο 9πμ - 2μμ
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης Θεοφάνης Χαλκούσης

• Εκτελούμε συνταγές παντός είδους
• Δεχόμαστε όλες τις ασφάλειες
• Εχουμε μεγάλη ποικιλία σε βιταμίνες

• Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά
• Είδη για διαβητικούς
• Ηλεκτρικοί μετρητές για ζάχαρο

416.461.3581
email:  751papedrugmart@gmail.com

751 Pape Avenue, Toronto ON M4K 3T1
Δίπλα στο Pape Subway

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

THE 1ST ANNUAL UPTOWN MEDITERRANEAN FEST
July 16, 2022 |11am - 11pm

MEMORIAL PARK, 2 PARK DRIVE, STOUFFVILLE, ON
FREE OUTDOOR FESTIVAL

LIVE MUSIC | MEDITERRANEAN FOOD AND DRINKS | RETAIL VENDORS 
 KIDZ ZONE | DANCE PERFORMANCES | CONTEST GIVEAWAYS AND MORE

wwwww.stouffvillefest.ca

A. Κατσανιώτης: 
Επίσκεψη 

στον Καναδά 
έως και 

16 Απριλίου
Το Μόντρεαλ, την Οττάβα, το 

Τορόντο, το Κάλγκαρι και το Βανκούβερ 
θα επισκεφτεί ο υφυπουργός 
Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης 
κατά την παραμονή του, από 7 έως 
και 16 Απριλίου, στον Καναδά.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο 
υφυπουργός θα πραγματοποιήσει 
διμερή συνάντηση στην Οττάβα 
με Καναδό ομόλογό του, θα γίνει 
δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο 
Καναδά Σωτήριο, θα συναντηθεί 
με εκπροσώπους ομογενειακών 
οργανώσεων και θα έχει σειρά επαφών 
με εκκλησιαστικούς, επιχειρηματικούς 

Κατά την πρώτη εαρινή συνεδρίαση 
των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, 
που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, 
ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε 
με την Καναδή ομόλογό του, Μελανί 
Τζολί.

Ο Νίκος Δένδιας μέσα από μια 

και ακαδημαϊκούς φορείς.
Επίσης, θα επισκεφθεί ελληνικά 

σχολεία, το Κέντρο Ελληνικών 
Σπουδών Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος» του Simon Fraser University.

Τετ-α-τετ 
Δένδια με 
την υπουργό 
Εξωτερικών 
του Καναδά: 
Στο επίκεντρο 
Ουκρανία 
και διμερείς 
σχέσεις

ανάρτηση του στο Twitter ανέφερε: 
«Εποικοδομητική συζήτηση για 
κατάσταση σε Ουκρανία μετά τη 
ρωσική εισβολή, εξελίξεις σε Ανατολική 
Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, και 
ενίσχυση συνεργασίας Ελλάδας- 
Καναδά σε Διεθνείς Οργανισμούς».



12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 5εεβδομάδα Greek Weekly News

Βασ. Κικίλιας: 
Επτά σημαντικές 

πρωτοβουλίες 
για τον ελληνικό 

Τουρισμό

«Στις 28 Μαρτίου ξεκίνησαν τέσσερις 
απευθείας πτήσεις από τον Καναδά που θα 
διπλασιαστούν στην high season (Ιούνιος-
Αύγουστος)». Ο ελληνικός Τουρισμός 
είναι εδώ για να στηρίξει την οικονομία 
και την κοινωνία, να δώσει εισόδημα 
στο “πορτοφόλι” της μέσης ελληνικής 
οικογένειας, να δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας.

Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων σε άρθρο 
του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης 
Κικίλιας στην εφημερίδα “Παραπολιτικά” 
και εστιάζει σε επτά πρωτοβουλίες που 
έχει λάβει το υπουργείο για την εφετινή 
τουριστική χρονιά:

Εννέα απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ 
(Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Βοστώνη, 
Φιλαδέλφεια κ.λπ.) στην Ελλάδα, μέχρι τον 
Οκτώβριο, με περισσότερους από 3.000 

επισκέπτες κάθε εβδομάδα.

Περισσότερες από 3.000.000 είναι ήδη 
οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις από τη 
Γαλλία προς τη χώρα μας.

Η TUI Holidays, ο μεγαλύτερος tour op-
erator στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι για το 
2022 Νο1 στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών 
είναι η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία. Ο 
CEO τους, Friedrich Joussen, στις 19 

Ιανουαρίου σε τηλεδιάσκεψη με 
τον Πρωθυπουργό εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι θα φέρει διπλάσιο 
κόσμο φέτος στην Ελλάδα, 
με τους υπολογισμούς του να 
φτάνουν τα 3 εκατ.

4. Νέες συμφωνίες με το Ισραήλ, 
το οποίο επισκέφτηκα 28-29 
Μαρτίου για την προσέλκυση 
των Ισραηλινών, πέραν των 
καλοκαιρινών μηνών, στην 
περίοδο των διακοπών τους 
για το Εβραϊκό νέο έτος (μέσα 
Σεπτεμβρίου-μέσα Οκτωβρίου), 

που θα συμβάλλει και στο στόχο της 
επέκτασης της τουριστικής περιόδου.

5. Η Αυστραλία με το πολυπληθές 
ελληνικό στοιχείο “ανοίγει” προς τη χώρα 
μας μετά από 2 χρόνια.
6. Στις 28 Μαρτίου ξεκίνησαν τέσσερις 

απευθείας πτήσεις από τον Καναδά που 
θα διπλασιαστούν στην high season 
(Ιούνιος-Αύγουστος).

7. Μέσα από τις εντατικές προσπάθειες 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
η χώρα – μετά από 10 χρόνια – αποκτά 
και πάλι “γέφυρα” προς τις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής. Το νέο γραφείο του 
ΕΟΤ στην Ισπανία, με έδρα τη Μαδρίτη, 
ήδη λειτουργεί εδώ και κάποιες μέρες, 
ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας σε 
περιοχές που δεν ήταν μέχρι σήμερα στις 
προτεραιότητές της
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Επίσημη επίσκεψη του 
προέδρου της Γερουσίας 

του Καναδά μετά 
από πρόσκληση 
του Κ.Τασούλα

Επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας θα πραγματοποιήσει 
ο πρόεδρος της Γερουσίας του Καναδά, George J. Furey, 
Q.C., από τις 11 έως τις 15 Απριλίου, μετά από πρόσκληση 
του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνου 
Τασούλα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, κατά 
την παραμονή του στην Ελλάδα προγραμματίζονται 
συναντήσεις με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο 
Τασούλα, τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Ιερώνυμο, την υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Νίκη 
Κεραμέως, τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, τον υπουργό Τουρισμού, 
Βασίλη Κικίλια, τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση, τον εκπρόσωπο της 
ΚΟ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, τομεάρχη για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιώργο 
Κατρούγκαλο, τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
Φιλίας Ελλάδας-Καναδά, Σταύρο Κελέτση, τον γενικό 
γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, Ι. Χρυσουλάκη και τον 
δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη.
Ο κ. Furey θα συνοδεύεται από τους γερουσιαστές Ray-
monde Saint-Germain, Leo Housakos, Tony Loffreda.

Πηγή: ΑΜΠΕ
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ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East
 Unit 26
(289) 316-0568
margaronis@allstate.ca

R

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Εμπορικό σήμα    που χρησιμοποιείται υπό την άδεια της Ασφαλιστικής AllstateR

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΖΗΤΟύνΤΑΙ...
Άτομα για πλήρη απασχόληση και για μερική απασχόληση.
Απαραίτητη η άδεια οδήγησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email:
5008479.on@gmail.com

Το Οντάριο επεκτείνει την πρόσβαση 
στις αντιιικές θεραπείες COV-
ID-19 για άτομα υψηλού κινδύνου, 
καθώς οι αξιωματούχοι “συνιστούν 
ανεπιφύλακτα” τη χρήση μάσκας σε 
όλους τους εσωτερικούς χώρους.

“Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε 
ένα έκτο κύμα”, δήλωσε ο επικεφαλής 
ιατρός υγείας του Οντάριο, Δρ Kieran 
Moore, στους δημοσιογράφους τη 
Δευτέρα κατά τη διάρκεια της πρώτης 
ενημέρωσης για το COVID-19 εδώ και 
περισσότερο από ένα μήνα.

“Πιστεύουμε ότι αυτό το κύμα δεν θα 
εγκατασταθεί πριν από τα μέσα ή τα 
τέλη Μαΐου”.

Ενώ ο Moore δήλωσε ότι η επαρχία 
δεν θα επαναφέρει την εντολή 
χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς 
χώρους αυτή τη στιγμή, δήλωσε ότι 
είναι σημαντικό για τους ανθρώπους 
να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, 
κάνοντας αυτοελέγχους και εξετάσεις 
για συμπτώματα και εμβολιασμούς.

“Έχουμε τα εργαλεία για να 
μετριάσουμε [το κύμα]”, δήλωσε 
ο Moore, προσθέτοντας ότι είναι 
πιθανό να επανέλθει η εντολή για 
μάσκες, εάν υπάρξει εποχική αύξηση 
των κρουσμάτων ή εάν απειληθεί το 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Επέκταση της επιλεξιμότητας 
των αντιικών φαρμάκων

Το Paxlovid, ένα αντιιικό φάρμακο 
για τη θεραπεία του COVID-19 
που παρασκευάζεται από την Pfiz-
er, εγκρίθηκε στον Καναδά στις 17 
Ιανουαρίου.

Από τις 31 Μαρτίου, η Health 
Canada δήλωσε ότι είχε αποστείλει 
αρκετές δόσεις για 150.000 άτομα στις 
επαρχίες οι οποίες κατανέμονται ανά 
κάτοικο. Ωστόσο, μέχρι την περασμένη 
εβδομάδα, μόνο το 3% περίπου των 
δόσεων που είχαν διατεθεί στο Οντάριο 
είχε φτάσει στους ασθενείς, σύμφωνα 
με τις απαντήσεις σε ερωτήματα του 
CBC News.

Με άμεση ισχύ, η επαρχία αναφέρει 
ότι οι ακόλουθες ομάδες είναι 
επιλέξιμες για να εξεταστούν και να 
αξιολογηθούν για αντιικά φάρμακα:

Άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω που 
είναι ανοσοκατασταλμένα.

Άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω.
Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω με 

λιγότερες από τρεις δόσεις εμβολίου.
Άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω με 

λιγότερες από τρεις δόσεις εμβολίου 
και τουλάχιστον μία πάθηση που 
θεωρείται επικίνδυνη.

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια 
έκθεσης της υπηρεσίας Δημόσιας 
Υγείας του Οντάριο που δείχνει ότι τα 

κρούσματα COVID-19, τα ποσοστά 
θετικότητας των εξετάσεων και οι 
νοσηλείες έχουν αυξηθεί από τις 21 
Μαρτίου, όταν η επαρχία έθεσε τέλος 
στην υποχρεωτική μάσκα στους 
περισσότερους εσωτερικούς χώρους.

“Ο πλήρης αντίκτυπος της άρσης 
της χρήσης μάσκας και άλλων 
μέτρων μπορεί να μην είναι ακόμη 
παρατηρήσιμος, δεδομένης της 

περιορισμένης επιλεξιμότητας των 
δοκιμών PCR και των καθυστερημένων 
δεδομένων νοσηλείας”, αναφέρει η 
έκθεση.

Προτείνει την επαναφορά της χρήσης 
μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και την 
επέκταση της εντολής χρήσης μάσκας  
σε χώρους υψηλού κινδύνου ως 
πιθανά στοιχεία μιας “πολυεπίπεδης” 
στρατηγικής για τον μετριασμό της 
αύξησης των κρουσμάτων.

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Η επαρχία επεκτείνει την πλατφόρμα
στα αντιϊκά φάρμακα Covid-19
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My best wishes to the Greek 
and Cypriot communities in their 

struggle to attain justice and redress. 
I am honored to be part of your struggle. 

I will always support the two communities in 
Ontario and Canada and improve the 

quality of life of our seniors, youth, 
and the community at large.  

I am also thrilled to work with you to get 
recognition for the Greek 

and Pontian Genocides. Furthermore, 
the international community should take 

immediate steps to end 
the 38-year-old illegal occupation 

of Northern Cyprus.

My office is always open to you.

Τις καλύτερες ευχές μου στην ελληνική και 
κυπριακή κοινότητα στον αγώνα τους για 

δικαιοσύνη και αποκατάσταση. Είναι τιμή μου 
να είμαι μέρος του αγώνα σας. Θα υποστηρίζω 
πάντα τις δύο κοινότητες στο Οντάριο και τον 
Καναδά και θα βελτιώνω την ποιότητα ζωής 

των ηλικιωμένων, της νεολαίας και 
της κοινότητας γενικότερα.  

Είμαι επίσης ενθουσιασμένος που θα 
συνεργαστώ μαζί σας για την αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων και των Ποντίων. 
Επιπλέον, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να 

λάβει άμεσα μέτρα για τον τερματισμό της 
38χρονης παράνομης κατοχής της 

Βόρειας Κύπρου.

Το γραφείο μου είναι πάντα ανοιχτό για εσάς.
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Η Νούλη Τσαγκαράκη είναι διηγη-
ματογράφος, αρθρογράφος, ποιή-
τρια και ειδική γραμματέας στην 
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.  
“Platinum Member  of Writers Capi-
tal International Foundation”. Mem-
ber of Organizing Committee Pano-
rama Literature Festival 2022.
Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε 
διάφορα έντυπα, περιοδικά και 
blogs, ενώ σταθερή συνεργασία 
διατηρεί με την ελληνόφωνη εφημε-
ρίδα του Καναδά «Εvdomada Greek 
Weekly News» και την ιστοσελίδα 
«Αuthoring-melodies». 
Στο ενεργητικό της έχει δυο συλ-
λογές διηγημάτων, το «Ένας από 
μας» και «Της φωτιάς και της 
Ελπίδας», ενώ έχει βραβευτεί σε 
διάφορους λογοτεχνικούς διαγω-
νισμούς και συμμετάσχει σε ποι-
κίλες συλλογικές εκδόσεις που 
πραγματοποιήθηκαν για τη στήριξη 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Για επικοινωνία με τη συγγραφέα μπο-
ρείτε να χρησιμοποιείτε το προφίλ της: 
ttps://www.facebook.com/noulitsaga-
raki/   ή το e-mail της: 
noulitsagaraki@gmail.com

Ο,ΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 
ΤΗ ΣΤΗΛΗ φΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑφΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑφΕωΣ

ΝΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

Τα καλά παιδιά
Κάθε οικογένεια έχει στους 

κόλπους της ένα «καλό παιδί». 
«Μα τι καλό παιδί!» λένε όλοι και 

του φορτώνουν ανενδοίαστα περίσσιες 
αγγαρείες και καθήκοντα που μετά 
βίας σηκώνει. Και μπορεί ν’ αγανακτεί, 
να θυμώνει, να πικραίνεται, αλλά δεν 
αντιστέκεται. «Δεν ξέρει τι πάει να πει 
όχι», λένε ανερυθρίαστα οι δικοί του 
παραβλέποντας το τεράστιο ΟΧΙ που 
γράφει η ψυχή του. Παραβλέποντας 
τον ίδιο, σαν να μην έχει ανάγκες. 
Κι εξακολουθούν να τον φορτώνουν 
λες και δοκιμάζουν τα όρια αντοχής 
του. Κι εκεί που νομίζεις πως θα 
εκραγεί, έκπληκτος διαπιστώνεις πως 
τα δικά του όρια διαθέτουν τεράστια 
ελαστικότητα. Αντέχει κι άλλο! Το 
«πως» μόνο η ψυχούλα του το ξέρει.

Αυτή η ψυχούλα που γαλουχήθηκε 
από νωρίς να θέτει τις ανάγκες των 
υπολοίπων πάνω από τις δικές του. 
Που ασκήθηκε να είναι «υπό», να 
μην διεκδικεί, μόνο να προσφέρει. 
«Έλα τώρα, εσύ που είσαι τόσο καλό 
παιδί, κάνε μου τη χάρη», κι οι χάρες 
δεν έχουν τελειωμό! Ή το άλλο το 
ανεκδιήγητο, «μην με στεναχωρείς 
κι εσύ!» Αφού τα καλά παιδιά, όπως 
είναι γνωστό, δεν έχουν δικαίωμα να 
στεναχωρούν κανέναν άλλον πλην του 
εαυτού τους. Λες και γεννήθηκαν με 
προκαθορισμένο προορισμό, να είναι 
οι αποδέκτες των προβλημάτων και 
των ιδιοτροπιών του περιβάλλοντος 
τους. Και παρά την ταλαιπωρία και 
τα βάσανα που περνούν, η μόνη 
τους αγωνία είναι μην τυχόν και 

δεν εκπληρώσουν τις προσδοκίες 
των άλλων. Μη και χάσουν τον 
τίτλο του «καλού παιδιού» που τους 
φορτώθηκε, γιατί τότε η ορφάνια τους 
θα γίνει ορατή, δεν θα κρύβεται πίσω 
από αιτιολογήσεις αγάπης. Μιας και η 
«αγάπη» κάνει φτερά μόλις σηκώσουν 
κεφάλι.

Καμία κατανόηση απέναντι τους. 
Ξοδεύτηκε όλη προσπαθώντας να 
δικαιολογήσουν τα «κακά παιδιά», 
τα ανικανοποίητα. Εκείνα που δεν 
ευχαριστιούνται με τίποτα, που 
όλο απαιτούν, θυμώνουν, γίνονται 
προσβλητικά, υποτιμητικά, αγενή. 
Εκείνα που απλόχερα σκορπίζουν 
στεναχώριες κι όταν υπάρχει ήδη ένα 
«κακό» παιδί στο σπίτι, δεν έχουν 
χώρο για δεύτερο.

Και «κακό», είναι συνήθως το παιδί που 
έχει προηγηθεί. Το πρώτο, στο οποίο 
πέφτουν όλοι επάνω με τη μούρη, 
που το πνίγουν με την ανησυχία, τη 
φροντίδα και την αγάπη τους. Όλα 
στην υπερβολή. «Άλλος παιδί δεν 
έκανε παρά η Μαριώ το Γιάννη», κι 
ο μικρός δικτατορίσκος είναι έτοιμος. 
Όταν καταλάβουν το λάθος τους και 
προσπαθήσουν να το διορθώσουν, 
διαπιστώνουν πως είναι αργά. Κι ο 
λόγος είναι απλός. Το βλαστάρι τους 
διαθέτει το υπερόπλο της επιμονής, 
ενώ η δική τους εξαντλήθηκε στην 
προσπάθεια ν’ ανταποκριθούν στις 
αυξημένες υποχρεώσεις. «Γιατί του 
κάνεις όλα τα χατίρια;». Τα βάζει ο 
ένας γονιός με τον άλλον. «Γιατί δεν 
αντέχω τη γκρίνια του», ή την κλάψα, ή 
τη μουρμούρα, ή… Όποιο κι αν είναι το 
αδύνατο σημείο των γονιών, το παιδί το 
έχει εντοπίσει και χτυπάει αλύπητα. Κι 
εκείνοι υποχωρούν γιατί δεν αντέχουν! 
Ίσως, πάλι, να έχουν ανάγκη από ένα 
«δύσκολο» παιδί. Ένα παιδί που τους 
ταλαιπωρεί και τους βασανίζει, γίνεται 
το άλλοθι τους. Πίσω του κρύβεται η 
δική τους ανεπάρκεια κι ανωριμότητα. 
Ίσως γι’ αυτό νιώθουν εσαεί την 
ανάγκη να το υπερασπίζονται.

Αυτήν την αντίφαση -την 
υποχωρητικότητα ως προς το 
πρώτο, την αδιαλλαξία ως προς το 
δεύτερο- βιώνει το τελευταίο που 
δικαιολογημένα αισθάνεται αδικημένο. 
Μα η αδικία είναι ένα σχετικά 
διαχειρίσιμο συναίσθημα, αφού ως 
εξόφθαλμη γίνεται κι εύκολα αντιληπτή. 
Ο πραγματικός κίνδυνος ελλοχεύει στα 
υπόλοιπα συναισθήματα, τα υποδόρια, 
αυτά που κρατούν πολλούς ζεμένους 
σε ξένες άμαξες, διαμορφώνοντας 
χαρακτήρες και στάσεις ζωής. 
Όπως η υποχωρητικότητα μπροστά 
στο άδικο, στο παράλογο, στην 
εξουσία. Η απεμπόληση ατομικών 
δικαιωμάτων και διεκδικήσεων, η 
έλλειψη μαχητικότητας, διαπλάθουν 
τον πολίτη-πιόνι. Εκείνον που εύκολα 
θα ταχθεί στην υπηρεσία του πρώτου 
επηρμένου, εγωιστή, ισχυρογνώμονα 
φωνακλά. Χαρακτηριστικά που 
του είναι γνώριμα. Εκείνα που του 
είναι δυσανάγνωστα είναι όσα έχει 
απωθήσει. Συναισθήματα όπως η 
οργή, ο θυμός, η πίκρα, η δυσπιστία, ο 
φόβος, ενυπάρχουν, αλλά βρίσκονται 
στις σκοτεινές γωνιές της ψυχής, 
τις μη ευανάγνωστες. Και παρά το 
γεγονός ότι προσπαθούν να τον 
αφυπνίσουν με κάτι πόνους στο 
κεφάλι ή στο στομάχι, με κάτι «δεν 
ξέρω τι μου φταίει» που του χαλά τη 
διάθεση, με κάποιες στιγμές που χωρίς 
προφανή λόγο θα ήθελε να κτυπήσει 
το κεφάλι του στον τοίχο…, δεν 
καταφέρνει να αποκρυπτογραφήσει 
τα σημάδια. Αντίθετα, η ψυχολογία 
του επιβαρύνεται από ενοχές και 
τύψεις που ακολουθούν τις μικρές 
του επαναστάσεις, όταν σηκώνοντας 
ανάστημα τολμά να προτάξει τα δικά 
του «θέλω».

Δύσκολα όμως μπορούν τα «καλά 
παιδιά» να ξεφύγουν από το ρόλο 
που τους ανατέθηκε, επειδή μέσα 
απ’ αυτόν αυτοπροσδιορίζονται κι 
αναγνωρίζονται. Συνήθως μένουν 
δέσμια σε μια ζωή αυτοκριτικής και 
αυτοελέγχου των πράξεων, των 
κινήσεων, των λόγων τους. Μια ζωή 
σε απολογία, επειδή δεν τους δόθηκε 
ποτέ η ευκαιρία να ξεδιπλώσουν τον 
πραγματικό τους εαυτό. Δεν ένιωσαν 
την ελευθερία του «αυτός είμαι!» Δεν 

βίωσαν το μεθύσι που σε συνεπαίρνει 
όταν ακολουθείς κι εκφράζεις ελεύθερα 
την πραγματική σου φύση.

«Καλά μου παιδιά», το κείμενο αυτό 
γράφτηκε σε μια προσπάθεια να 
επιστήσω την προσοχή σας στις 
καταστροφικές συνέπειες που έχει 
ο χαρακτήρας σας πάνω στην υγεία 
σας, ψυχική και σωματική! Δεν πρέπει 
να ξεχνάτε ότι όταν η ψυχή υποφέρει, 
αργά ή γρήγορα θα νοσήσει το σώμα. 
Γι’ αυτό προσπαθήστε ν’ αλλάξετε. 
Άμεσα! Να γίνετε επιτέλους και λίγο 
«κακά παιδιά». Σας διαβεβαιώνω 
πως θα σας αρέσει σε τέτοιο βαθμό, 
που θ’ απορήσετε με τους εαυτούς 
σας! Με το πως γινόταν να ζείτε τόσο 
υποταγμένοι, τόσο σκυφτοί, τόσο 
σιωπηλοί και αόρατοι!

Κάθε οικογένεια έχει στους 
κόλπους της ένα «καλό 

παιδί». «Μα τι καλό παιδί!» 
λένε όλοι και του φορτώνουν 

ανενδοίαστα περίσσιες 
αγγαρείες και καθήκοντα 
που μετά βίας σηκώνει. 

Και μπορεί ν’ αγανακτεί, να 
θυμώνει, να πικραίνεται, 
αλλά δεν αντιστέκεται. 
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ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗ

Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
LEXI WRITERS

Μια λέξη μόνο φτάνει ν’ αλλάξει τα 
πάντα! Ο συνδυασμός των λέξεων 
στον προφορικό ή στο γραπτό 
λόγο μπορεί να γίνει κάτι πολύ 
συνηθισμένο ή ένα εκπληκτικό 
έργο τέχνης. Εμείς στη Lexi Writ-
ers μπορούμε να συνεργαστούμε 
μαζί σας και να δημιουργήσουμε 
ένα αριστούργημα γιατί αγαπάμε 
τις λέξεις. Αναλαμβάνουμε κάθε τι 
που θέλετε να γράψετε, να πείτε, ή 
να μεταφράσετε. Εμπιστευθείτε μας, 
είτε πρόκειται για μια ομιλία σε μια 
σημαντική στιγμή της ζωής και της 
καριέρας σας, μια επαγγελματική 
επιστολή ή το βιογραφικό σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 
lexiwriters@gmail.com

Την ηγεσία της επαρχίας του Οντάριο 
διεκδικεί ο Derek Sloan

 
Derek Sloan, ηγέτης του επαρχιακού 
κόμματος Ontario Party: “Υπάρχει 
μια τεράστια επιθυμία εκ μέρους των 
Συντηρητικών και των υπερασπιστών 
της ελευθερίας στο Οντάριο να υπάρξει 
μια εναλλακτική λύση. To Ontario Party 
θα προσφέρει αυτή την εναλλακτική 
λύση” - CP PHOTO 

Ο Derek Sloan, πρώην βουλευτής 
του ομοσπονδιακού κόμματος των 
Συντηρητικών ανακοίνωσε ότι θα 
διεκδικήσει ως ηγέτης του επαρχιακού 
κόμματος Ontario Party, την εκλογική νίκη 
στις επερχόμενες επαρχιακές εκλογές του 
Οντάριο, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 2 
Ιουνίου. 

Οι ψηφοφόροι της επαρχίας θα κληθούν 
να αποφασίσουν ποια θα είναι η επόμενη 
επαρχιακή τους κυβέρνηση στις εκλογές 
του Ιουνίου επιλέγοντας τους υποψηφίους 
της προτίμησής τους σε 124 περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένης της Hastings-
Lennox και Addington, όπου θα θέσει 
υποψηφιότητα ο ηγέτης του νέου κόμματος, 
Derek Sloan. 

Δικηγόρος στο επάγγελμα, ο ηγέτης του 
Ontario Party, έχει αντλήσει υποστήριξη 
κυρίως από συντηρητικούς κύκλους, από 
όπου προέρχεται, εφόσον εκπροσώπησε 
εντός του ομοσπονδιακού Συντηρητικού 
Κόμματος, από το 2018 έως το 2021 την 
ίδια περιφέρεια Hastings-Lennox και Add-
ington σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο  κ. 
Sloan  δήλωσε ότι “υπάρχει μια τεράστια 
επιθυμία εκ μέρους των Συντηρητικών 
και των υπερασπιστών της ελευθερίας 
στο Οντάριο να υπάρξει μια εναλλακτική 
λύση στα τέσσερα κόμματα”, τα οποία 
χαρακτήρισε “αριστερά”. “To Ontario Party 
θα προσφέρει αυτή την εναλλακτική λύση”, 
πρόσθεσε.

Ο Derek Sloan υπήρξε υποψήφιος 
για την ηγεσία του Ομοσπονδιακού 
Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά, 

στις κομματικές εκλογές 
του 2020 κατά τις οποίες 
έχασε την ηγεσία από 
τον πρώην Συντηρητικό 
ηγέτη Erin O’Toole.  Όπως 
αναφέρει ο ίδιος, η άρνηση 
του να ακολουθήσει την 
κατεύθυνση “Liberal 
Lite” που προωθούσε το 
Συντηρητικό Κόμμα υπό 
την ηγεσία O’Toole, δηλαδή 
την ανοχή στη γραμμή της 
φιλελεύθερης ατζέντας, 
οδήγησε στην αποβολή του 
από την κοινοβουλευτική 
ομάδα του O’Toole, αλλά 
και στη διάκρισή του ως 
ανεξάρτητος βουλευτής 
που συνέχισε να τηρεί 
τις δεσμεύσεις που 
έδωσε προεκλογικά, 
υπερασπίζοντας την 
ελευθερία και τις γνήσιες 
συντηρητικές θέσεις 
σε θέματα καναδικών 

διαχρονικών αξιών. 
“Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω 

την υποψηφιότητά μου για την περιφέρεια 
Hastings-Lennox και Addington, στα 
πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας 
του Ontario Party για να προσφέρω στους 
αυθεντικά συντηρητικούς ψηφοφόρους 
μια ρεαλιστική επιλογή έναντι της 
πλαστής συντηρητικής κουλτούρας των 
Προοδευτικών Συντηρητικών του Doug 
Ford”, ανέφερε ο κ. Sloan, κατά την 
ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του σε 
καναδικά ΜΜΕ. 

Ο Derek Sloan θεωρεί ότι “ο Doug 
Ford πρόδωσε την εμπιστοσύνη της 
συντηρητικής βάσης, η οποία τον ανέδειξε 

στην εξουσία, εκτιμώντας ότι θα έφερνε 
καλά αποτελέσματα στη διακυβέρνηση 
του Οντάριο. Αντ’ αυτού ο κ. Ford επέλεξε 
να μετατρέψει το κόμμα του σε επαρχιακή 
πτέρυγα των Φιλελευθέρων του Justin 
Trudeau. Το Ontario Party είναι εδώ για να 
πάρει πίσω την επαρχία του Οντάριο από 
τον Doug Ford  και να υπερασπιστεί την 
ελευθερία, την οικογένεια την πίστη, και 
την ελπίδα”, πρόσθεσε ο Derek Sloan στην 
ανακοίνωσή του. 

Μεταξύ άλλων, ο  πρώην βουλευτής του 

Ομοσπονδιακού Συντηρητικού Κόμματος, 
δεσμεύεται ότι ως επαρχιακός ηγέτης θα 
επικεντρωθεί στην προσέγγιση “πρώτα 
οι γονείς” στην εκπαίδευση των παιδιών, 
καθώς επίσης και “στην προστασία των 
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών για 
κάθε πολίτη”, ενώ επιπλέον “θα απαιτήσει 
να λογοδοτήσουν οι αρμόδιοι  για τις 
επιβολές των lockdown και η κυβέρνηση 
Ford για τις εντολές της σχετικά με αυτά”.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Derek Sloan 
κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα δημόσιο 
αίτημα (Petition) για τη συγκέντρωση 
υπογραφών ενάντια στην απόφαση 
της κυβέρνησης του Doug Ford να 
εφαρμόσει ψηφιακές ταυτότητες. Από 
πέρσι η κυβέρνηση του Doug Ford είχε 
ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσει ψηφιακές 
ταυτότητες “στο πλαίσιο της ανταπόκρισης 
της επαρχίας στην πανδημία του COV-
ID-19 με στόχο να γίνει η πιο προηγμένη 
ψηφιακή δικαιοδοσία στον κόσμο”. 

Με τη συλλογή υπογραφών, ο Derek 
Sloan που εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή 
του στο θέμα αυτό, σκοπεύει να σταματήσει 
την εφαρμογή του συστήματος ψηφιακών 
ταυτοτήτων και να μην επιτραπεί σε καμμία 
κυβέρνηση στο μέλλον η δημιουργία 
ενός τέτοιου συστήματος, το οποίο είναι  
όπως είπε χαρακτηριστικά “παρόμοιο 
με το σύστημα κοινωνικής πίστωσης 
της κομμουνιστικής Κίνας”. Μολονότι, ο 
κόσμος βαδίζει προς την ψηφιοποίηση 
όλο και περισσότερο, με το petition ζητείται 
να διατηρηθούν στο Οντάριο οι αρχές 
της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, 
της αποκέντρωσης, της συναίνεσης 
των πολιτών και της περιορισμένης 
πρόσβασης. 

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε 
η κυβέρνηση του Οντάριο, το πρώτο 

βήμα προς την ψηφιακή ταυτότητα 

είναι η επαλήθευση της και στη συνέχεια 
η αποθήκευση των ψηφιακών εγγράφων 
ταυτότητας σε ψηφιακό πορτοφόλι, το 
οποίο θα παρέχει στους κατοίκους της 
επαρχίας τη διευκόλυνση “να πιστοποιούν 
την ταυτότητά τους οπουδήποτε”. Η νέα 
τεχνολογία θα παρέχει επίσης “συνδέσεις 
τόσο με εσωτερικές κυβερνητικές, όσο 
και με εξωτερικές πηγές δεδομένων του 
ιδιωτικού τομέα για την επικύρωση των 
δεδομένων στις ταυτότητες”.

Ο κ. Sloan και οι υποστηρικτές του 
ισχυρίζονται ότι “η συγκέντρωση δεδομένων 
που συνεπάγεται ένα τέτοιο σύστημα θα 
έδινε σε μία κυβέρνηση την εξουσία να 
“απενεργοποιήσει” οποιοδήποτε άτομο 
από το σύστημα, δημιουργώντας του 
αδυναμία συμμετοχής στην κοινωνία - 
όπως συμβαίνει με το σύστημα κοινωνικής 
πίστωσης της Κίνας. Αυτό που συμβαίνει 
στην κυριολεξία στους ανθρώπους στην 
Κίνα, είναι να εκδιώκονται από το σύστημα 
αν κάνουν κάτι που δεν συμβαδίζει με 
τις κυβερνητικές πολιτικές” δήλωσε ο 
ηγέτης του Ontario Party στα καναδικά 
ΜΜΕ, προσθέτοντας ότι  “δεν θέλουμε να 
δούμε κάτι παρόμοιο με αυτό το είδος της 
πολιτικής να οικοδομείται και στον Καναδά, 
δηλαδή εάν κάποιος θεωρηθεί persona 
non grata (ανεπιθύμητο άτομο), να έχει τη 
δυνατότητα οποιαδήποτε κυβέρνηση στο 
μέλλον, να τον βγάλει εκτός συστήματος”.  

Δημόσιο αίτημα 
(Petition) του Derek Sloan 

για συγκέντρωση υπογραφών 
ενάντια στην απόφαση της 
κυβέρνησης του Doug Ford 

να εφαρμόσει ψηφιακές 
ταυτότητες. 

“Δεν θέλουμε να δούμε 
πολιτικές Κίνας στον Καναδά”.

Ο κ. Sloan υπενθύμισε παράλληλα ότι το 
σύστημα  εφαρμογής κοινωνικής πίστωσης 
της Κίνας ξεκίνησε ως ένα συνονθύλευμα 
εθελοντικών εφαρμογών, πολλές από 
τις οποίες είναι πλέον υποχρεωτικές. 
Η εθνική πιστοληπτική ικανότητα και η 
“μαύρη λίστα”, που αναπτύχθηκε από τη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ξεκίνησε σε 
εθνικό επίπεδο το 2014 και προβλέπει 
τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος 
καταγραφής, ώστε οι επιχειρήσεις, τα 
άτομα και τα κυβερνητικά ιδρύματα να 
μπορούν να παρακολουθούνται και να 
αξιολογούνται ως προς την αξιοπιστία τους 
προς το κράτος. 
Όσον αφορά το petition για τη μη 
εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας στον 
Καναδά ο Derek Sloan δήλωσε ότι ελπίζει 
να συγκεντρώσει τουλάχιστον 20.000 
υπογραφές για να υποβληθεί το αίτημα 
πριν από τη διακοπή της νομοθετικής 
περιόδου στο Οντάριο ενόψει των 
επαρχιακών εκλογών του Ιουνίου.  
Σε σχετική ερώτηση για το θέμα που 
υποβλήθηκε στον Kaleed Rasheed,  
αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης του Οντάριο, δεν δόθηκε 
απάντηση μέχρι στιγμής.
Οι προηγούμενες εκλογές στην επαρχία 
του Οντάριο είχαν διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου 
του 2018. Το Προοδευτικό Συντηρητικό 
Κόμμα του Doug Ford κατέλαβε 76 έδρες, 
το Νεοδημοκρατικό Κόμμα της  An-
drea Horwath 40 έδρες,  το κόμμα των 
Φιλελευθέρων του Steven Del Duka 7 
έδρες και των Πρασίνων του Mike Schrein-
er 1 έδρα. Εκτός από το Ontario Party του 
Derek Sloan, το οποίο ιδρύθηκε σχετικά 
πρόσφατα στις 16 Δεκεμβρίου του 2021, 
συμμετέχει επίσης στις εκλογές της 2ας 
Ιουνίου και το New Blue Party του Jim 
Karahalios που ιδρύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 
2020. 
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
Απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

Στη διάθεση σας και αυθεντικός χαλβάς φαρσάλων για μοναδικές γεύσεις!!!

«Εμπνευσμένη 
και ουσιαστική 
η συμβολή του 

στην προώθηση 
και ενίσχυση 

της Ευρωπαϊκής 
ενοποίησης»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ 
Μακρόν ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών, κατά τη 
σημερινή  συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Αιτία, σύμφωνα με την Ακαδημία, η 
εμπνευσμένη και ουσιαστική συμβολή 
του στην προώθηση και ενίσχυση 
της Ευρωπαϊκής ενοποίησης καθώς 
και η πολύπλευρη και σημαντική 
υποστήριξη της Ελλάδας, αλλά και της 
Κύπρου.

Η Ακαδημία Αθηνών παραθέτει ένα 
σύντομο βιογραφικό του Γάλλου 
Προέδρου φτάνοντας στο 2017 όποτε 
και εξελέγη Πρόεδρος της Γαλλίας.

«Σε ηλικία 39 ετών ο νεότερος (25ος) 
Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας» 

αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και συνεχίζει «Προηγουμένως είχε 
αναλάβει σημαντικά αξιώματα ως 
αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
της Προεδρίας από το 2012 και ως 
Υπουργός Οικονομικών από το 2014 
έως το 2016.

»Συνεχιστής της παράδοσης του 
Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας 
Φρανσουά Μιτεράν, αλλά και του 
Γάλλου Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (1985-1995) Ζακ Ντελόρ, 
o Εμανουέλ Μακρόν είναι σήμερα 
αδιαμφισβητήτως ένας από τους πλέον 
ενθέρμους, μεταξύ των Ευρωπαίων 
ηγετών, υποστηρικτές της ενίσχυσης 
της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.

»Ήδη από την αρχή της θητείας του, 
με τη βαρυσήμαντη ομιλία του στη 
Σορβόννη τον Σεπτέμβριο του 2017, 
και σταθερά έκτοτε διακηρύσσει την 
ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής 
αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, με έμφαση στους τομείς της 
εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας 
και της ασφάλειας, καθώς και της 
ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Οικο-
νομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ).

»Για την επίτευξη αυτών των σκοπών 
ο Πρόεδρος Μακρόν έχει προτείνει 

συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής, 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 
αλλαγές στους θεσμούς και την 
λειτουργία της Ευρωζώνης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η 
πρόσφατη πρωτοβουλία κυρίως της 
Γαλλίας για τη δημιουργία του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συνεχίζοντας, επίσης, τη μακρά 
παράδοση της στενής συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας ο 
Πρόεδρος Μακρόν προσέφερε και 

συνεχίζει να προσφέρει αποφασιστική 
στήριξη προς την Ελλάδα για την 
αποτροπή ενεργειών που απειλούν 
την εθνική κυριαρχία και γενικότερα 
την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, 
τόσο κατά την κρίσιμη περίοδο 
του θέρους του 2020 όσο και 
μεταγενεστέρως με την υπογραφή της 
αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος 
και Γαλλίας τον Σεπτέμβριο του 2021.

lifo.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν επίτιμο 
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEOrGE VErrOS

Tel: 416-693-1212    Tel: 416-305-0888
402 Main Street, Toronto, Onario M4C 4X8 

(Νorth of Main Subway)

Νέο τεστ αίματος προβλέπει τον κίνδυνο εμφράγματος 
και εγκεφαλικού με αυξημένη ακρίβεια

Το τεστ, το οποίο 
εξαρτάται από μετρήσεις 

πρωτεϊνών στο αίμα, 
έχει περίπου διπλάσια 

ακρίβεια σε σχέση με τις 
υπάρχουσες μεθόδους 

αξιολόγησης του 
καρδιακού κινδύνου

Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι 
ανέπτυξαν ένα νέο τεστ αίματος που μπορεί 
να προβλέψει αν κάποιος αντιμετωπίζει 
υψηλό κίνδυνο για έμφραγμα, εγκεφαλικό, 
καρδιακή ανεπάρκεια ή θάνατο από τα 
παραπάνω μέσα στα επόμενα τέσσερα 
χρόνια.

Το τεστ, το οποίο εξαρτάται από 
μετρήσεις πρωτεϊνών στο αίμα, έχει 
περίπου διπλάσια ακρίβεια σε σχέση με 
τις υπάρχουσες μεθόδους αξιολόγησης 
του καρδιακού κινδύνου, σύμφωνα με 
τους ερευνητές. Όπως είπαν, μπορεί 
μελλοντικά να βοηθήσει τους γιατρούς να 
αποφασίζουν πόσο αποτελεσματικά είναι 
τα φάρμακα που έχουν χορηγήσει στους 
ασθενείς τους ή αν χρειάζονται άλλα για 
να μειωθεί ο κίνδυνος καρδιαγγειακού 
επεισοδίου.

Επίσης το τεστ, που άρχισε να 
χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη 

νέων καρδιαγγειακών φαρμάκων, καθώς 
θα δείχνει έγκαιρα αν ένα υποψήφιο 
φάρμακο «δουλεύει» σε μια κλινική δοκιμή.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα 
Στέφεν Ουίλιαμς της εταιρείας Somato-
Logic του Κολοράντο, οι οποίοι έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό 
ιατρικό περιοδικό «Science Trans-
lational Medicine», σύμφωνα με τη 
βρετανική «Γκάρντιαν», χρησιμοποίησαν 

τεχνητή νοημοσύνη (σύστημα μηχανικής 
μάθησης) για να αναλύσουν περίπου 
5.000 πρωτεΐνες σε δείγματα αίματος από 
22.849 ανθρώπους. Εντοπίστηκε έτσι η 
«υπογραφή» 27 πρωτεϊνών που μπορούν 
να λειτουργήσουν ως βιοδείκτες για την 
πρόβλεψη του καρδιαγγειακού κινδύνου 
κατά την επόμενη τετραετία.

Δοκιμάστηκε σε πάνω από 11.000 άτομα
Το σύστημα δοκιμάστηκε στη συνέχεια 

σε 11.609 άτομα και βρέθηκε να έχει 
σχεδόν διπλάσια ακρίβεια σε σχέση με 
τα τωρινά μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου 
που χρησιμοποιούν οι καρδιολόγοι και τα 
οποία λαμβάνουν υπόψη συνδυαστικά 
διάφορους παράγοντες (ηλικία, φύλο, 
ιατρικό ιστορικό, δείκτες αίματος όπως η 
χοληστερίνη, υπέρταση κ.α.).

Το τεστ είναι επίσης ιδιαίτερα ακριβές 
στην εκτίμηση του μελλοντικού κινδύνου 
δεύτερου καρδιαγγειακού επεισοδίου 
για όσους είχαν υποστεί έμφραγμα, 
εγκεφαλικό ή άλλο σχετικό περιστατικό στο 
παρελθόν, καθώς επίσης για όσους έχουν 
άλλες παθήσεις (συννοσηρότητες) και 
παίρνουν έξτρα φάρμακα.

«Αυτό είναι το νέο σύνορο της 
εξατομικευμένης ιατρικής: το να μπορούμε 
να απαντήσουμε στο ερώτημα αν ένας 
άνθρωπος χρειάζεται καλύτερη θεραπεία, 
καθώς και αν η θεραπεία σε κάποιον 
φέρνει πράγματι αποτέλεσμα», δήλωσε 
ο Ουίλιαμς. «Δεν θα υπήρχε θέμα αν 
όλοι ήσαν ίδιοι. Αλλά το πρόβλημα είναι 
ότι μπορεί όλοι να ακολουθήσουν μια 
θεραπεία, αλλά ενώ μερικοί άνθρωποι θα 
ωφεληθούν και θα έχουν τον μειωμένο 
κίνδυνο ενός 40χρονου ή 30χρονου, 
άλλοι θα πάθουν νέο καρδιαγγειακό 
επεισόδιο τον επόμενο χρόνο, παρόλο 
που όλοι φαίνονται εξωτερικά ίδιοι. Η 
ικανότητα διάκρισης ανάμεσα σε αυτούς 
τους δύο διαφορετικούς ανθρώπους, 
ώστε να δοθούν σε κάποιους καλύτερα 
καρδιοπροστατευτικά φάρμακα επειδή 
κινδυνεύουν περισσότερο, είναι μια ιατρική 
ανάγκη που δεν έχει καλυφθεί έως τώρα», 
πρόσθεσε.

Το τεστ της SomatoLogic χρησιμοποιεί 
τους πρωτεϊνικούς βιοδείκτες για να 
κατηγοριοποιήσει τους ανθρώπους σε μια 
γκάμα από χαμηλό έως υψηλό κίνδυνο 
και δίνει ένα «σκορ» για την πιθανότητα 
καρδιαγγειακού επεισοδίου μέσα στα 
τέσσερα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον 
Ουίλιαμς, «αν το σκορ κάποιου είναι υψηλό, 
έχει πιθανότητα περίπου μία στις δύο για 
καρδιαγγειακό επεισόδιο, αλλά ο μέσος 
προβλεπόμενος χρόνος αυτό να συμβεί, 
είναι μέσα στους επόμενους 18 μήνες, 
ενώ η πιθανότερη έκβαση είναι ο θάνατος. 
Αυτός ο άνθρωπος θα χρειαστεί άμεσα 
βελτιωμένη καρδιοπροστασία. Ευτυχώς 
θεραπείες υπάρχουν ήδη. Το πρόβλημα 
είναι να βρει κανείς ποιοί τις χρειάζονται 
περισσότερο και μετά να μετρήσει αν 
όντως δούλεψαν αρκετά καλά».

Ο καθηγητής καρδιαγγειακής ιατρικής 
Μάνουελ Μάιρ του Βασιλικού Κολλεγίου 
του Λονδίνου (King’s) δήλωσε πάντως ότι 
«ενώ η νέα μελέτη φέρνει στο φως νέες 
συσχετίσεις ανάμεσα στις πρωτεΐνες του 
αίματος και στον θάνατο από όλες τις αιτίες, 
χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να 
αξιολογηθεί η πιθανή κλινική χρησιμότητα 
χρήσης αυτών των 27 πρωτεϊνών, σε 
σύγκριση με τα υπάρχοντα εργαλεία 
πρόβλεψης κινδύνου της καρδιαγγειακής 
νόσου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στον Ι. Ναό  Αγίων Πάντων ο Θεοφ. Επίσκοπος κ. Αθηναγόρας μίλησε μετά τη 
Θ. Λειτουργία στους πιστούς για το νόημα της Μ. Εβδομάδας και για τη ζωή του 
Χριστού στην επίγεια ζωή του. Μία πνευματική ομιλία που έδωσε την ευκαιρία 
στους συμμετέχοντες να μάθουν περισσότερα για τα άγνωστα χρόνια της ζωής 
του Χριστού.

Συνεδρίαση 
του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
της Ελληνικής 
Κοινότητας 
Τορόντο, την 
Τετάρτη 6 Απριλίου, 
υπό την προεδρία 
της κ. Μπέτυς 
Σκουτάκη. 

Το ετήσιο μνημόσυνο του Αναστάσιου Μιχαλόπουλου τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγ. 
Ιωάννη του Βαπτιστή στο Scarborough, την Κυριακή 10 Απριλίου. Κατάμεστος ο 
Ναός, με την οικογένεια, συγγενείς και φίλους που τίμησαν τη μνήμη του αγαπητού 
συμπάροικου με τη μεγάλη προσφορά και την μεγαλοσύνη της καρδιάς του, που 
έφυγε πρόωρα από κοντά μας, πριν ένα χρόνο. Αιωνία του η μνήμη!

Αντάμωμα παλιών φίλων με καφεδάκι και συζήτηση. Από αριστερά Νικόλαος 
Μπάρλας, Παναγιώτης Κατσαβάλος, Νασίλειος Χαμπιλομάτης, Ρένη 
Σωτηροπούλου, Κώστας Σωτηρόπουλος και Ανδρέας Ανδρικάκης.

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης.  Ενθαρρύνουμε 
τους αναγνώστες μας να στείλουν τις Πασχαλινές ευχές τους, σε 
συγγενείς και φίλους, αλλά και σε ολόκληρο τον Ελληνισμό της παροικίας 
μας μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας μας. Η εορταστική έκδοση θα 
κυκλοφορήσει την Μ. Τετάρτη. Στείλτε τις ευχές σας στο email: 
info@greekweeklynews.com

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
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Ο ΠΟΥ εκπονεί 
σχέδια έκτακτης 

ανάγκης για πιθανές 
χημικές επιθέσεις 

στην Ουκρανία
«Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι ο 

πόλεμος δεν θα γίνει χειρότερος»

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη 
γνωστοποίησε σήμερα ότι ο οργανισμός 
ετοιμάζεται για πιθανές «χημικές επιθέσεις» 
στην Ουκρανία.

«Δεδομένων των αβεβαιοτήτων της 
σημερινής κατάστασης, δεν υπάρχουν 
εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα γίνει 
χειρότερος», δήλωσε ο Χανς Κλούγκε, 
περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για 
την Ευρώπη, σε ανακοίνωση που εστάλη 
σε δημοσιογράφους από την Λβιβ της 
Ουκρανίας.

«Ο ΠΟΥ εξετάζει όλα τα σενάρια 
και εκπονεί σχέδια έκτακτης ανάγκης 
για διαφορετικές καταστάσεις που 

θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τους 
ανθρώπους της 
Ουκρανίας, από τη 
συνεχή αντιμετώπιση 
μαζικών απωλειών, 
έως χημικές επιθέσεις», 
δήλωσε, χωρίς να δίνει 
περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αξιωματούχοι της 
Δύσης έχουν κατ’ 
επανάληψη εκφράσει 
φόβους ότι η Ρωσία ίσως 
χρησιμοποιήσει χημικά 
και βιολογικά όπλα στην 
Ουκρανία, με τον κίνδυνο 
επακόλουθων συνεπειών 
πέρα από τη χώρα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει 
κατηγορήσει το Κίεβο, χωρίς να παράσχει 
στοιχεία, ότι σχεδιάζει χημική επίθεση 
σε βάρος των ίδιων του των πολιτών 
προκειμένου να κατηγορήσει τη Μόσχα ότι 
χρησιμοποιεί χημικά όπλα στην εισβολή 
στην Ουκρανία που ξεκίνησε στις 24 
Φεβρουαρίου.

Στην ίδια ομιλία, που καθυστέρησε 
επειδή ήχησαν οι σειρήνες για πιθανή 
αεροπορική επίθεση στη Λβιβ, ο Κλούγκε 
δήλωσε ότι ο ΠΟΥ συντονίζεται με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαλογή 
ασθενών που φθάνουν από την Ουκρανία 
και για τον συντονισμό της μεταφοράς τους 
για θεραπεία εντός της Ευρώπης.

Ο ΠΟΥ είχε ήδη διανείμει πάνω από 
185 τόνους ιατρικών προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων υλικών για την 
αντιμετώπιση τραυμάτων, σε όλη την 
Ουκρανία και επιπλέον 125 τόνοι είναι σε 
διαδικασία αποστολής.

Σύμφωνα με βάση δεδομένων του 
ΠΟΥ, πάνω από 91 επιθέσεις έχουν 
πραγματοποιηθεί σε ουκρανικές υποδομές 
υγείας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή 
τους 73 άνθρωποι από τότε που ξεκίνησε 
η εισβολή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται 
ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτές.

Εισαγγελία Ουκρανίας: 
Τουλάχιστον 1.200 

πτώματα έχουν 
εντοπιστεί κοντά 

στο Κίεβο
Τουλάχιστον 1.200 πτώματα έχουν 

εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην περιοχή 
του Κιέβου, που είχε εν μέρει καταληφθεί 
για εβδομάδες από τις ρωσικές δυνάμεις, 
δήλωσε σήμερα η γενική εισαγγελέας 
της Ουκρανίας Ιρίνα Βενεντίκτοβα στο 
βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

“Μέχρι σήμερα, έχουμε 1.222 
ανθρώπους που σκοτώθηκαν μόνο στην 
περιοχή του Κιέβου”, δήλωσε η Ιρίνα 
Βενεντίκτοβα, μιλώντας στα αγγλικά στη 
συνέντευξη αυτή όπου έκανε επίσης λόγο 
για 5.600 έρευνες που έχουν ξεκινήσει 
για εγκλήματα πολέμου που φέρεται 
να διαπράχθηκαν από την έναρξη της 
ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Βενεντίκτοβα, οι υπηρεσίες της 
οποίας είναι επιφορτισμένες με τον 
συντονισμό των υπηρεσιών προκειμένου 
να εξακριβωθεί ο αριθμός των ανθρώπων 
που σκοτώθηκαν από την έναρξη του 
πολέμου, δεν διευκρίνισε σήμερα αν τα 
πτώματα που ανακαλύφθηκαν είναι μόνο 
άμαχοι.

Πριν από μία εβδομάδα, η Βενεντίκτοβα 
είχε κάνει λόγο για τα πτώματα 410 
αμάχων που είχαν βρεθεί στα εδάφη που 
απελευθερώθηκαν στην περιοχή του 
Κιέβου.

Η εισαγγελέας είχε αφήσει τότε να 
εννοηθεί πως υπήρχαν χωρίς αμφιβολία 
και άλλες σοροί που δεν είχαν ακόμη 
περισυλλεγεί και αξιολογηθεί.

Μόνο στην πόλη Μπούτσα, 
βορειοδυτικά του Κιέβου, που έχει γίνει 
ένα σύμβολο της θηριωδίας του πολέμου 

στην Ουκρανία, σχεδόν 300 άνθρωποι 
τάφηκαν σε ομαδικούς τάφους, σύμφωνα 
με απολογισμό που είχαν ανακοινώσει οι 
ουκρανικές αρχές στις 2 Απριλίου.

Το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 

του ΟΗΕ απέβαλε 
τη Ρωσία

Η Ρωσία αποβλήθηκε από το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, για τις 
«σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις 
και καταχρήσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων» στρατιωτικές δυνάμεις της 
χώρας και τον πόλεμο που μαίνεται στην 
Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου. 

Συνολικά 93 χώρες ψήφισαν υπέρ 
της απομάκρυνσης της Ρωσίας από το 
όργανο, 24 χώρες ψήφισαν κατά και 58 
χώρες απείχαν.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την 
καταδίκη από τις χώρες της G7 των 
«σφαγών», όπως τις χαρακτήρισαν, από τα 
στρατεύματα της Μόσχας στην Ουκρανία.

Δεύτερη χώρα που αποβάλλεται
Το αίτημα που είχαν υποβάλει δυτικές 

χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, ενώ για 
να ανασταλεί η συμμετοχή της Ρωσίας 
στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
χρειαζόταν πλειοψηφία δύο τρίτων των 
χωρών που θα ψήφιζαν υπέρ ή κατά στην 
ψηφοφορία στην οποία κλήθηκαν τα 193 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης με την αποχή 
να μην υπολογίζεται. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη 
φορά στην ιστορία του ΟΗΕ που 
αποβάλλεται χώρα από το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς είχε 
προηγηθεί η Λιβύη το 2011.
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Οντάριο: Ηρεμιστικό 
ζώων εντοπίστηκε σε 
αυξανόμενο αριθμό 
θανάτων ανθρώπων 

από υπερβολική δόση
Οι επιδράσεις της ξυλαζίνης στα ζώα έχουν μελετηθεί 

εκτενώς, αλλά επειδή η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων 
(FDA) δεν την έχει εγκρίνει για χρήση σε ανθρώπους, οι 
περισσότεροι ειδικοί θα πουν ότι λίγα είναι γνωστά για 
την επίδραση του φαρμάκου στον άνθρωπο. Οι γνωστές 
δόσεις ξυλαζίνης που προκαλούν τοξικότητα και θάνατο 
στον άνθρωπο ποικίλλουν από 40 έως 2400 mg.

Καναδάς Οντάριο: Ένα ισχυρό φάρμακο που 
χρησιμοποιείται για την καταστολή αλόγων και βοοειδών 
εισχωρεί στην παράνομη προμήθεια ναρκωτικών του 
Καναδά και έχει εντοπιστεί σε έναν αυξανόμενο αριθμό 
θανάτων ανθρώπων από υπερβολική δόση ναρκωτικών 
στο Οντάριο. Το ηρεμιστικό για ζώα ξυλαζίνη προκαλεί ήδη 
ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα αποτελέσματα 
από μια τοποθεσία δοκιμής φαρμάκων στον Καναδά 
δείχνουν ότι γίνεται πιο κοινό βόρεια των συνόρων, 
σύμφωνα με την Global News.

Ο Nigel Caulkett, καθηγητής κτηνιατρικής στο 
Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, λέει: «Υπήρξαν αρκετές 
αναφορές περιπτώσεων ατόμων που έκαναν υπερβολική 

δόση ξυλαζίνης και, σε αυτές τις περιπτώσεις, συχνά 
πρέπει να βάλουν το άτομο σε αναπνευστήρα για να το 
αντιμετωπίσουν.” Προσθέτει ότι ανησυχεί που οι άνθρωποι 
αναμειγνύουν το ισχυρό φάρμακο με οπιοειδή, κάτι που 
μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερες αντιδράσεις.

Στο Οντάριο, το ηρεμιστικό δεν συνδέθηκε με κανέναν 
θάνατο το 2019, αλλά εντοπίστηκε σε πέντε θανάτους 
που σχετίζονταν με οπιοειδή το επόμενο έτος, ανέφερε 
σε δήλωση το Γραφείο του Επικεφαλής Ιατροδικαστή, 
αναφέρει το CTV News Canada.

Αλλά το 2021, υπήρξε μια δραματική αύξηση στον αριθμό 
των θανάτων από υπερβολική δόση που αφορούσαν 
ξυλαζίνη.

Η ξυλαζίνη εντοπίστηκε σε 26 θανάτους που σχετίζονται 
με οπιοειδή και έπαιξε άμεσο ρόλο, μαζί με άλλες ουσίες, 
σε τρεις από αυτές τις περιπτώσεις.

Μεγάλη επένδυση της 
General Motors στην 

ηλεκτροκίνηση
Πρόκειται για μια επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων σε 

δύο εργοστάσια. Σε ένα από αυτά, θα γίνεται παραγωγή 
ηλεκτρικών οχημάτων εμπορικής χρήσης

Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει την υποστήριξή 
του σε μία επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων 
της General Motors Co (GM) σε δύο εργοστάσια. Σε ένα 
από αυτά, θα γίνεται παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων 
εμπορικής χρήσης, όπως δήλωσε μία κυβερνητική πηγή.

Τόσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, όσο και η τοπική 
κυβέρνηση στο Οντάριο θα επενδύσουν στα δύο 
εργοστάσια της GM στο Ίνγκερσολ και στην Οσάβα, 
σύμφωνα με την ίδια πηγή που δεν δημοσιοποίησε 
περισσότερες λεπτομέρειες και δεν είχε λάβει σχετική 
εξουσιοδότηση για να κάνει επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Σκοτ Μπελ αντιπρόεδρος της GM για την Global 
Chevrolet, ο ομοσπονδιακός υπουργός Βιομηχανίας 
του Καναδά Φρανσουά Φιλίπ Σαμπάν και ο τοπικός 
πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ θα κάνουν 
μία ανακοίνωση σχετικά με «μία σημαντική επένδυση για 
το μέλλον του τομέα της παραγωγής αυτοκινήτων στον 
Καναδά». Η ανακοίνωση αυτή αναμένεται να γίνει σήμερα 
από έναν χώρο δοκιμών οχημάτων της GM στην Οσάβα, 
σύμφωνα με την General Motors, που δεν δημοσιοποίησε 
περισσότερες λεπτομέρειες.

Η GM είχε ανακοινώσει στις αρχές της προηγούμενης 
χρονιάς ότι θα επενδύσει 705,8 εκατομμύρια ευρώ για τη 
μετατροπή της εργοστασιακής μονάδας της στο Ίνγκερσολ 
του Οντάριο, σε μία μονάδα παραγωγής του ηλεκτρικού 
οχήματος εμπορικής χρήσης BrightDrop EV600.

Στα τέλη του 2021, η GM έθεσε και πάλι σε λειτουργία 
την εργοστασιακή μονάδα της στην Oshawa που είχε 
παραμείνει κλειστή για δύο χρόνια, με στόχο την παραγωγή 
του ημιφορτηγού Chevrolet Silverado.

Ο Καναδάς προσπαθεί να διασφαλίσει το μέλλον του 
πυρήνα της βιομηχανικής παραγωγής στο Οντάριο, 
καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο, αναζητούνται τρόποι για 
τον περιορισμό των βλαβερών εκπομπών αερίων, μέσω 
επενδύσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού για την παραγωγή 
ηλεκτρικών οχημάτων.

Το Οντάριο βρίσκεται γεωγραφικά κοντά στις 
αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες του Μίσιγκαν και του 
Οχάιο, συμπεριλαμβανομένης και της GM.

Η GM προγραμματίζει να έχει παραγωγική ικανότητα 
ενός εκατομμυρίου ηλεκτρικών οχημάτων στη Βόρεια 
Αμερική από το τέλος του 2025.

Η ιστορία πίσω 
από τη φωτογραφία 

με φορέματα κρεμασμένα 
σε σταυρούς 

Μια φωτογραφία με σταυρούς απ΄ όπου κρέμονται 
φορέματα μικρών κοριτσιών κοντά σε ένα καναδικό 
“οικοτροφείο” όπου βρέθηκαν τα λείψανα περίπου 215 
παιδιών αυτοχθόνων το περασμένο έτος, κέρδισε το βραβείο 
World Press Photo για το έτος 2022. 

Η φωτογραφία, που τράβηξε η φωτογράφος τεκμηρίωσης 
με έδρα το Έντμοντον, Άμπερ Μπράκεν, αποτυπώνει 
μια «ήρεμη στιγμή περισυλλογής (…) για την ιστορία 
της αποικιοκρατίας όχι μόνο στον Καναδά, αλλά σε όλο 
τον κόσμο», δήλωσε η Ρένα Εφέντι, μέλος της κριτικής 
επιτροπής. Στη δεξιά πλευρά της φωτογραφίας, που 
δημοσίευσαν οι New York Times, φορέματα μικρών κοριτσιών 
στα χρώματα του κόκκινου και της ώχρας κρέμονται από 
σταυρούς δίπλα σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Κάμλουψ, 
μια μικρή πόλη της Βρετανικής Κολομβίας. Στα αριστερά, 
η καμπύλη ενός ουράνιου τόξου που καταλήγει στο σημείο 
όπου ανακαλύφθηκε ο ομαδικός τάφος, εκεί όπου βρισκόταν 
ένα λεγόμενο οικοτροφείο, το οποίο ιδρύθηκε πριν από 
έναν αιώνα για να αφομοιώσει με τη βία τον αυτόχθονο 
πληθυσμό. 

Αυτός ο ομαδικός τάφος ήταν ο πρώτος από μια σειρά που 
ανακαλύφθηκαν, αναγκάζοντας τους Καναδούς να έρθουν 
αντιμέτωποι με το αποικιοκρατικό παρελθόν τους. Διάφορες 
έρευνες για αυτά τα παλιά οικοτροφεία για Ινδιάνους 
διεξάγονται σε όλη τη χώρα. «Δεν έχω την εντύπωση ότι είναι 

μια φωτογραφία που θα μπορούσε να μου ανήκει», δήλωσε 
στο AFP η Άμπερ Μπράκεν, 38 ετών. «Ήταν η απεικόνιση 
ενός πράγματος που δημιούργησε η κοινότητα προκειμένου 
να τιμήσει και να ξαναφέρει στη μνήμη τα χαμένα παιδιά 
της», είπε. Οι αρχές εκτιμούν πως συνολικά περισσότερα 
από 4.000 παιδιά μπορεί να φέρονταν ως αγνοούμενα....

mixanitouxronou.gr

KΑνΑΔΑΣ
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Γιορτάζοντας την 201 επέτειο από την 
επανάσταση του 1821, με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε o ετήσιος χορός του 
Παν-Μεσσηνιακού Συλλόγου Τορόντο 
“Παπαφλέσσας Υπαπαντή” το Σάββατο 9 
Απριλίου στο Parkview Manor.

Αθρώα ήταν η συμμετοχή μεσσηνίων και 
φίλων του συλλόγου που φέτος γιόρτασε και 
τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του.

Η θαυμάσια βραδιά την οποία ζωντάνευε 
η αθρόα παρουσία πολλών μικρών παιδιών 
και νέων, εξελίχθηκε σε μια γιoρτή χαράς 
και κεφιού. Τα χορευτικά των μικρών και 
μεγάλων ομάδων κέρδισαν τις εντυπώσεις 
με παραδοσιακούς χορούς και απέσπασαν 
τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα των 
παρευρισκόμενων.

Παρόντα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, με τον πρόεδρο κ. Γιώργο 
Βλαχάκη, που εργάστηκαν ακούραστα για την 
επιτυχία της εκδήλωσης.

Την εκδήλωση, μεταξύ άλλων, τίμησε με την 
παρουσία της και η πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο κ. Μπέτυ Σκουτάκη.

Η όμορφα διακοσμημένη αίθουσα, το καλό 
φαγητό, η καλή μουσική και ο ενθουσιασμός συνέθεσαν τα στοιχεία για την απόλυτη επιτυχία 
της εκδήλωσης. Γεύση από τις όμορφες στιγμές στα φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Ετήσιος Χορός
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aπό την προσωπική σελίδα του π. Λίβυου στο Facebook

ΠNΕύΜΑΤΙΚΕΣ ΑνΑΣΕΣ...
Και να είστε για ένα σίγουροι, όσο οι άνθρωποι θα σας σταυρώνουν ο Θεός θα σας 

ανασταίνει. Όσο οι άνθρωποι θα σας πληγώνουν ο Χριστός θα σας συντροφεύει, όσο οι 
άνθρωποι θα ματαιώνουν τα όνειρα σας, η Παναγία θα γίνεται η πλατυτέρα της καρδιάς 
σας, που μέσα στο πλάτεμα της αγκαλιά Της θα χωράμε όλοι, προδότες και προδομένοι…

* * * * * *
Δεν θέλω να φοβάσαι 

τα δάκρυα και τον πόνο. 
Να μάθεις να κλαις, 

να αφήνεσαι δίχως 
φόβο ενοχή ή ντροπή. 

Βγες από το ρόλο, 
νιώσε απλά άνθρωπος, 
νιώσε γυμνός από 
προσωπεία και ρόλους, 
όπως σε έπλασε ο Θεός 
και όχι οι άνθρωποι. 

Πόσο λατρεύω τον 
δακρυσμένο Χριστό. 
Εκείνον που έγινε 
ολότελα δικός μας για να 
γίνουμε εμείς απόλυτα 
δικοί του. Τον θυμάμαι 
να δακρύζει στο τάφο 
του φίλου του Λαζάρου. 
Να κλαίει και να 
φοβάται στο κήπο της 
Γεσθημανης. Ο Χριστός 
ποτέ δεν αρνήθηκε 
τα συναισθήματα του, ποτέ δεν τα έκρυψε, δεν τα φοβήθηκε. Τα βίωσε, τα εκδήλωσε τα 
αγκάλιασε. Ο Χριστός ήταν τόσο ανθρώπινος γι΄αυτό και τόσο θεϊκός. 

Για χρόνια καταπίεζα τις συναισθηματικές μου ανάγκες. Δεν είχα μάθει να ζητάω αυτό 
που πεινούσε και διψούσε η ψυχή μου. Να λέω θέλω αγάπη, ενδιαφέρον, αποδοχή, 
αγκαλιά, φιλί. 

Το σώμα μου έγινε το βιβλίο της ψυχής μου. Ότι δεν έλεγα και δεν ζητούσα από την ζωή 
το σώμα μου το έκανε ασθένειες. Όσο εγώ δε μιλούσα εκείνο νοσούσε. Όσο δεν ζητούσα 
εκείνο πενθούσε. 

Οι κρίσεις πανικού και η θλίψη έγιναν οι μόνιμοι σύντροφοι της ζωής μου. Έζησα πολλά 
χρόνια μεσα στο φρικτό κόσμο τους, στην πίκρα του Άδη τους. Οποιος δεν έχει πάθει 
έστω και μια φορά στην ζωή του, οργανωμένη κρίση πανικού ή κατάθλιψη δε μπορεί να 
καταλάβει για ποια κόλαση μιλάμε. 

Όλα άρχισαν να αλλάζουν όταν έμαθα να με αγκαλιάζω όπως κάνει ο Θεός μου. Να μην 
με κρίνω όπως κάνει ο Χριστός μου. Να μην βάζω ετικέτες και ταμπέλες στα συναισθήματα 
ή στις σκέψεις μου, να μάθω να μιλώ για τις ανάγκες μου, να τους δίνω όνομα, χρώμα και 
εικόνα. Έφυγα από το ψέμα του νου, εκεί που έχουμε τα οχυρά και τις άμυνες του εγώ... 
και κατέβηκα στην καρδιά. Έπαψα να αναλύω και άρχισα να ζω, όχι να σκέφτομαι αλλά να 
υπάρχω παρόν στην ζωή μου που έτρεχε κι εγώ ήμουν απών. 

Είχα καταλάβει ότι δεν ήρθα τυχαία στον κόσμο. Ότι ο Θεός μου είχε δώσει ένα τεράστιο 
δώρο που λέγεται ύπαρξη και ζωή και έπρεπε με τα όποια προβλήματα, τις πληγές και τις 
σκιές μου να ζήσω. Έπρεπε να πάψω να χρησιμοποιώ ως άλλοθι τα παιδικά μου χρόνια, 
τους μη τέλειους γονείς μου, τα προβλήματα της ζωής και ότι άλλο με κρατούσε πίσω στο 
θάνατο, το χθες και όχι στο φως του αύριο. 

Κανείς άνθρωπος δεν είχε την τέλεια ζωή, κανείς δεν τα είχε λύσει όλα, όμως πολλοί 
έζησαν χαρούμενοι και έφυγαν για την αιωνιότητα ευτυχισμένοι. 

Γι αυτό μην φοβάστε να πονέσετε, να δείτε τις πληγές και τα τραύματα σας, τα λάθη και τις 
αμαρτίες σας, είναι μέρος της ζωής σας. Δικά σας κομμάτια είναι κι αυτά. Κάνετε μια μεγάλη 
αγκαλιά τον εαυτό της ζωή σας, τα κομμάτια της ύπαρξης σας και εάν το νιώσετε κλάψετε. 
Κανεις δεν πέθανε γιατί έκλαψε και πόνεσε, όμως πολλοί αρρώστησαν και χάθηκαν γιατι 
κρύφτηκαν από τις ανάγκες και τις αλήθειες της ψυχής τους.

Κάθε χρόνο που στην 
εκκλησία λέμε τους 
Χαιρετισμούς της Παναγίας, 
υπάρχει μια φράση που με 
συγκλονίζει, «Χαίρε σιγής 
δεομένων πίστης…». Χαίρε 
Παναγία μου, εσύ που ακούς 
τις προσευχές εκείνων που 
σιωπούν. Εκείνων των 
ραγισμένων που δεν έχουν 
λόγια να σου πουν αλλά εσύ 
ακούς τις κραυγές τους. 

Πόσες φορές δεν στάθηκα 
μπροστά στην εικόνα Της, 
στο καντήλι της και δεν είχα 
τίποτε απολύτως να της πω. 
Κενό, τίποτα, όλος, μάτια, 
όλος δάκρυα.. 

Λέξη δεν έβγαινε από τα 
ξεραμένα χείλη μου. Λέξη 
από τα ταραγμένο μου μυαλό. 
Είναι τότε που ο πόνος σε 
κλειδώνει, που σε παγώνει 
στον πιο βαρύ χειμώνα της 
καρδιάς σου. Σιωπή, βλέμμα 
κενό, καρδιά παραλυμένη. 

Όταν πονάς δεν μιλάς, 
σιωπάς και είναι τόσο 
δυνατές οι κραυγές σου που 

δεν ακούγονται.
Έχω δει χείλη να πάλλονται δίχως να μιλάνε. Φωνές να βραχνιάζουν δίχως να λένε λέξη. 

Όλος ο άνθρωπος γίνεται μάτια, όλο το σώμα μια κραυγή, μια φωνή δίχως ήχο. Σιωπή, 
σώμα σε στάση προσευχής, σε κατάσταση αναμονής... 

Πόσες φορές προσευχήθηκα σε αυτή την απόλυτη σιωπή. Σε αυτά τα κρύα πατώματα 
της μοναξιάς σε νύχτες που έμοιαζαν αξημέρωτες. Μόνη παρέα το εικόνισμα της Παναγίας, 
μια αγκαλιά, ένα χάδι Μάνας, μια ζεστή αγκαλιά και ένας ήχος στο αυτί «σσσσσσς, όλα θα 
πάνε καλά…….». 

Αυτή είναι η Παναγία, που ακούει τις προσευχές των σιωπηλών, που ενώ δεν μιλάς ξέρει 
τι λες, που δίχως να εξηγείς ξέρει τι νιώθεις και σε καταλαβαίνει. 

Σε αυτή την μάνα της σιωπής προσευχήθηκα και σήμερα, προσευχηθήκαμε όλοι, 
ακόμη και αυτοί που δεν πήγαν  εκκλησία. Άκουσε τις σιωπές μας, ένιωσε τα πένθη και τις 
απώλειες μας. Τις θλίψεις και τα άγχη μας, τους φόβους και πανικούς μας, τις ματαιώσεις 
και απογοητεύσεις μας. 

ΛΑΡΙΣΑ

ΦΩΤΟγΡΑΦΗΜΑΤΑ
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Ελληνίδα χάρισε ζωή και 

υγεία σε νεαρό Ιταλό 
με λευχαιμία 

«Είναι υγιής», τής είπαν στο τηλέφωνο. Για την Ιωάννα 
Λάγκα ήταν ένα μήνυμα που το περίμενε δυο χρόνια. Και ήταν 
το πιο ευχάριστο μήνυμα για τον «γιο» της, που όμως δεν έχει 
δει ποτέ. Έναν γιο που δεν τον γέννησε, δεν τον γνώρισε και 
δεν ξέρει καν το όνομά του. Έναν 25χρονο, σήμερα, Ιταλό, ο 
οποίος, η τύχη το ‘φερε, να γίνει «γιος» της μέσω «δεσμού 
αίματος».

Η Ιωάννα Λάγκα ήταν η μοναδική ανάμεσα σε 30.000.000 
ανθρώπους που μπορούσε με τα αιμοποιητικά της κύτταρα να 
σώσει από τη λευχαιμία το παιδί αυτό. Από το 2017 που έδωσε 
το μόσχευμα, κάθε χρόνο, Απρίλιο μήνα, της τηλεφωνούσαν 
και το μόνο που της έλεγαν ήταν ότι ο νεαρός Ιταλός είναι εν 
ζωή. Πέρσι, λόγω πανδημίας, δεν είχε κανένα νέο του. Και 
φέτος, πριν από λίγες μέρες, της τηλεφώνησαν και της είπαν 
ότι είναι υγιής, δίνοντάς της τη μεγαλύτερη χαρά των ημερών.

Η Ιωάννα Λάγκα είναι δασκάλα, μητέρα δυο παιδιών που 
γέννησε η ίδια και από το 2017 «μητέρα» και του «Τζουζέπε», 
όπως η ίδια ονόμασε τον νεαρό Ιταλό, τον οποίο μπορεί να μην 
γέννησε αλλά τον αναγέννησε με το μόσχευμα που έδωσε.

Με αφορμή αυτό το ευχάριστο νέο, η κ. Λάγκα αφηγήθηκε 
στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων την εμπειρία 
της, προτρέποντας τους πολίτες να ενημερωθούν για τη 
δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων και να πάρουν την απόφαση 
να γίνουν εθελοντές δωρητές μυελού των οστών.

Όλα ξεκίνησαν το 2016, όταν η κόρη ενός συμμαθητή της 
από το Δημοτικό αρρώστησε από λευχαιμία και έπρεπε να 
βρεθεί μόσχευμα για να σωθεί η ζωή της. Η οικογένεια του 
κοριτσιού απευθύνθηκε στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών 
Κοζάνης, ο οποίος διοργάνωσε μια δράση για συλλογή 
δειγμάτων σάλιου σε ένα κατάστημα κοντά στο γήπεδο του 
ΠΑΟΚ.

«Μαθαίνοντας για τη συγκεκριμένη δράση έσπευσα για να 
δώσω κι εγώ δείγμα σάλιου για να βοηθηθεί η κοπέλα. Δεν 
μπόρεσα να φανώ χρήσιμη στην κόρη του συμμαθητή μου. 
Για εκείνη βρέθηκε από κάποιον άλλον μόσχευμα- νομίζω 
από το εξωτερικό. Αλλά, μετά από ενάμιση χρόνο περίπου, 
έλαβα ένα τηλεφώνημα από το Κέντρο Ενημέρωσης και 
προσέλκυσης εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, το ΚΕΔΜΟΠ, που με ενημέρωσαν 
ότι βρέθηκα μοναδική συμβατή σε ποσοστό 90%, μέσα σε 
30.000.000 δείγματα, με έναν νεαρό ασθενή από την Ιταλία. 
Με ρώτησαν αν δέχομαι να συνεχίσω τη διαδικασία και να 
δώσω το μόσχευμα, εφόσον οι απαιτούμενες εξετάσεις 
δείξουν ότι είμαι υγιής. Φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη και με 
μεγάλη χαρά και συγκίνηση, έγινε η προετοιμασία και στις 10 
Οκτωβρίου 2017 έγινε η λήψη των αιμοποιητικών κυττάρων 
στο νοσοκομείο Παπανικολάου», αφηγείται η κ. Λάγκα.

Στο Νοσοκομείο, όπου πήγε να δώσει αιμοποιητικά 
κύτταρα, τη συνόδευσαν τα παιδιά της για να δουν από κοντά 
και να σιγουρευτούν ότι δεν είναι κάτι επώδυνο, επικίνδυνο 
και δύσκολο. «Τα έβλεπα που κοιτούσαν με περιέργεια τα 
μηχανήματα που φυγοκέντριζαν το αίμα που έφευγε από το 
χέρι μου και αφού κρατούσαν μέσα σε σακουλάκι μόνο τα 
απαραίτητα για τον λήπτη κύτταρα επέστρεφαν τα υπόλοιπα 
στοιχεία του αίματος από το άλλο χέρι στον οργανισμό μου. Με 
ρωτούσαν συνέχεια πώς νιώθω, αν πονάω. Ήμουν μια χαρά. 
Χαρούμενη και συγκινημένη. Ούτε λόγος ότι εκείνη την μέρα 
θα πήγαιναν στο σχολείο τους. Ήταν πολύ ενθουσιασμένα που 
η μαμά τους θα έδινε μόσχευμα για να σωθεί μια ανθρώπινη 
ζωή. Η όλη διαδικασία κράτησε περίπου 2,5 ώρες και κατόπιν 
επιστρέψαμε με το αυτοκίνητο σπίτι. Αισθανόμουν υπέροχα. 
Καμία ζάλη, κανένας πόνος, καμία απολύτως ενόχληση. 
Ένιωθα ότι ήταν το καλύτερο δώρο που μου έκανε ο Θεός, 
να βοηθήσω ένα νέο παιδί να ξαναχαμογελάσει γεμάτο υγεία. 
Όλοι μού έλεγαν συγχαρητήρια για την πράξη μου. Για μένα, 
όμως, ο μεγάλος ήρωας είναι ο νεαρός λήπτης. Εγώ τον 
βάφτισα “Τζουζέπε”. Δεν γνωρίζω το όνομά του, ούτε κάτι γι 
αυτόν. Αυτός είναι που έδωσε τη μάχη και βγήκε νικητής. Αυτός 
πέρασε ώρες αγωνίας και παρακαλούσε το Θεό να δεχτεί το 
μόσχευμα ο οργανισμός του, ώστε να αρχίσει να δουλεύει 
και να τον κάνει ξανά υγιή και δυνατό. Αυτό που έκανα εγώ 
ήταν το εύκολο κομμάτι του θέματος και τελείωσε μέσα σε 

λίγες ώρες. Εκείνος έπρεπε να είναι δυνατός και να υπερβεί 
τα εμπόδια που θα παρουσιάζονταν σε όλη τη διάρκεια της 
θεραπείας που θα ακολουθούσε. Και τα κατάφερε!».

«Τον Απρίλιο του 2018 πήρα το πρώτο τηλεφώνημα από το 
ΚΕΔΜΟΠ ότι ο λήπτης του μοσχεύματος ήταν εν ζωή. Μόνο 
αυτό και τίποτε άλλο!», συνεχίζει η κ. Λιάγκα και προσθέτει: 
«Τον Απρίλιο του 2019 ήρθε το δεύτερο τηλεφώνημα. Ο 
λήπτης είναι εν ζωή! Τον Απρίλιο του 2020 δεν πήρα κανένα 
τηλεφώνημα. Τα μεγάλα προβλήματα της Ιταλίας με τον 
κορονοϊό δεν επέτρεψαν μάλλον να γίνει η ειδοποίηση. Και πριν 
λίγες μέρες ήρθε το τρίτο τηλεφώνημα που με ενημέρωσαν 
ότι αυτή τη στιγμή ο λήπτης του μοσχεύματος είναι υγιής. 
Απερίγραπτη η χαρά μου! Επιτέλους μέσα στον εγκλεισμό και 
ένα χαρούμενο νέο! Αρκετή μαυρίλα υπήρχε στη ζωή μας με 
όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ο “Τζουζέπε” μου τα κατάφερε! 
Είναι καλά και ίσως σύντομα να συναντηθούμε. Το εύχομαι. 
Είναι για μένα το τρίτο μου παιδί. Αυτό που δεν γέννησα αλλά 
το βοήθησα να ξαναγεννηθεί! Αν μού δινόταν ξανά η ευκαιρία, 
σίγουρα θα το ξαναέκανα. Χωρίς κανέναν ενδοιασμό. Νιώθεις 
ότι με την πράξη αυτή γίνεσαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Δεν μετριέται με 
χρήματα. Μόνο με συναισθήματα. Κι εγώ νιώθω πλούσια!».

«Ο καθένας μας, από τη στιγμή που ενηλικιώνεται και είναι 
υγιής, μπορεί να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών. Το 
δείγμα σάλιου που παίρνεται με μια μπατονέτα είναι αρκετό για 
να γίνουν τα απαραίτητα τεστ, να καταγραφεί το δείγμα, και να 
μπει στην παγκόσμια δεξαμενή δειγμάτων. Από εκεί και πέρα, 
αν γίνει ταυτοποίηση με κάποιον λήπτη σού τηλεφωνούν και 
ξεκινά η διαδικασία. Εύχομαι πραγματικά, όσοι δεν ξέρουν για 
τη δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων να ενημερωθούν και να 
πάρουν την απόφαση να γίνουν εθελοντές δωρητές μυελού 
των οστών. Δεν υπάρχει καμία παρενέργεια, απεναντίας η 
χαρά και η ευτυχία που νιώθεις, όταν γίνεσαι τόσο χρήσιμος 
σε κάποιον που κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, δίνει και σε 
σένα δύναμη να αντιμετωπίσεις όποια δυσκολία στη ζωή», 
καταλήγει η κ. Λάγκα.

Πηγή: medlabnews.gr 

Η γιαγιά από την 
Αιτωλοκαρνανία που έφτασε 

τα 108 χωρίς να δει ποτέ 
γιατρό και φάρμακα 

Το μυστικό της μακροζωίας της
 

Η Σταυρούλα Κατσαρού ζούσε ευτυχισμένη σε ένα γραφικό 
σπιτάκι στην Άνω Μυρτιά Αιτωλοακαρνανίας μέχρι που στα 
108 της χρόνια έφυγε από την ζωή.

Εκεί βρέθηκε η Huff Post Greece τον Ιανουάριο του 2017 
για να της πάρει συνέντευξη. Μια συνέντευξη που αξίζει 
πραγματικά να διαβαστεί:

Μπαίνοντας στο σπιτάκι της γιαγιάς Σταυρούλας θαρρείς 
πως ανοίγεις ένα παράθυρο στο παρελθόν. Ένα παράθυρο 
σε μία άλλη Ελλάδα που ο χρόνος κυλά πιο αργά. Με λιγότερο 
άγχος. Μεγαλύτερες ευκαιρίες για σκέψη. Καθαρότερο αέρα. 
Αγνό φαγητό. Επαφή με τη φύση.

Η κουβέντα με τη μακροβιότερη γιαγιά της Μυρτιάς ξεκινά 
με ένα μικρό κέρασμα πικροδάφνης. Το πρόσωπό της 
γερασμένο μα το μυαλό «ξυράφι». Έχει ένα μικρό πρόβλημα 
στην ακοή και «μεταφραστή» το γιο της Νίκο. Το φύλακα 

άγγελό της. Είναι ο άνθρωπος που τη βοηθά να εξιστορήσει 
μνήμες από τη φρίκη των πολέμων, το παιδί που έχασε και 
έθαψε με τα χέρια της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη μάχη της 
Μυρτιάς (10 Ιουλίου 1943) που έζησε βλέποντας τα γερμανικά 
αεροπλάνα να βομβαρδίζουν τον τόπο της.

Η ερώτηση που έρχεται στο μυαλό του καθένα δεν άργησε 
να γίνει: «Γιαγιά πως κατάφερες να φτάσεις τα 106 χρόνια 
χωρίς να έχεις πάρει ποτέ φάρμακα, χωρίς να έχεις πάει σε 
γιατρό, χωρίς να πάσχεις από καμία ασθένεια;»

«Εδώ η ζωή είναι απλή. Όλα είναι απλά. Ο αέρας είναι 
καθαρός. Αυτά που τρώμε είναι αγνά. Το άγχος δεν έχει 
θέση εδώ και τα λεφτά έχουν μικρότερη αξία στον τόπο 
τούτο», λέει αφοπλιστικά. Η 106χρονη γιαγιά έχει δίπλα της 
από τη δεκαετία του 50’ ένα βιβλίο με τίτλο «Οι συνταγές 
του καλόγερου», που γράφτηκε από το Πατέρα Γυμνάσιο. 
Αν πάθει κάτι, όπως εξηγεί, το συμβουλεύεται λύνοντας με 
συνταγές της φύσης τις λιγοστές αρρώστιες που της έτυχαν. 
Πριν λίγο καιρό η Σταυρούλα Κατσαρού έπεσε και χτύπησε το 

χέρι της. Μόνης της έκατσε και το έδεσε σφιχτά πάνω και κάτω 
με δύο ξυλαράκια μέχρι που έγιανε.

Τα μυστικά της μακροζωίας της σε σχέση με το φαγητό είναι 
τα παρακάτω: Κάθε μέρα τρώει ένα αυγό που, όπως λέει, 
βοηθάει στη μνήμη. Κάθε μέρα, επίσης, πίνει δύο ποτήρια 
κρασί (μαυροδάφνη), ενώ πότε πότε θα πιει και λίγο τσίπουρο 
από τα χέρια του γιου της. Πίσω από το κρεβάτι της έχει 
πάντα ένα καραφάκι από αυτό, καθώς της είναι δύσκολο να 
μετακινείται. Στη ζωή της περπατούσε πολύ, έτρωγε πολλά 
φρούτα και μελιτζάνες. Αυτό που ξεχωρίζει είναι το κολοκύθι.

«Να τρώτε κολοκύθι. Δεν σας αρέσει σκέτο; Να φτιάχνετε 
κολοκυθόπιτες. Το κολοκύθι βοηθάει σε όλα», συνεχίζει. 
Αγαπημένη της διατροφική συνήθεια είναι το σιταρένιο ψωμί, 
όπως και τα άγρια χόρτα. Στη ζωή της δεν έβαλε ποτέ στο 
στόμα της τηγανητά φαγητά και γλυκά. Μόνο τα τελευταία 
χρόνια ξεκίνησε κάποιες «ατασθαλίες» τρώγοντας καθημερινά 
–σε πολύ μικρές ποσότητες- γαριδάκια και πάστα σοκολάτας.

«Δεν είναι όμως μόνο η τροφή. Το ίδιο σημαντικό είναι 
και να δουλεύεις το μυαλό σου. Σε μεγάλη ηλικία άρχισα 
να διαβάζω ένα βιβλίο αγγλικών και έκατσα να μάθω λίγα 
αλβανικά από τους εργάτες που έχουμε στο χωριό. Αν το 
αφήσεις το μυαλό θα σε αφήσει και εκείνο», προσθέτει. Ίσως 
η εξάσκηση του μυαλού είναι ο λόγος που ακόμα και σήμερα 
θυμάται με λεπτομέρειες τα όσα έζησε πολλές δεκαετίες πίσω: 
«Μη ζήσετε ποτέ πόλεμο αγόρι μου. Δεν υπάρχει χειρότερο 
πράγμα για έναν άνθρωπο. Εγώ έζησα τρεις, ενώ δεν είχα 
τον πατέρα μου για ένα διάστημα γιατί πολεμούσε στους 
βαλκανικούς πολέμους.

Οι Γερμανοί ήρθαν στο χωριό μου το 40’ και σκότωσαν 
μπροστά στα μάτια μου το παιδάκι μου γιατί έκλαιγε. Είχε 
φοβηθεί το καημένο βλέποντας τα όπλα. Ένα άκακο μικρό 
παιδάκι λίγων ετών ήταν τότε. Με τα χέρια μου το πήρα και 
το έθαψα. Στον πόλεμο βοηθούσα τους αντάρτες. Κουβάλαγα 
νάρκες. Θυμάμαι την ιστορική μάχη της Μυρτιάς. Τότε που 
οι αντάρτες του ΕΛΑΣ πολέμησαν τους Γερμανούς που 
εισέβαλλαν στον τόπο μας. Μετά τη μάχη ήρθαν στο χωριό 
γερμανικά αεροπλάνα και άρχισαν να ρίχνουν από πάνω 
μας βόμβες. Η Μυρτιά καταστράφηκε. Όταν οι Γερμανοί τα 
χάλασαν με τους Ιταλούς ήρθε ένας Ιταλός και μου ζήτησε να 
τον κρύψω στο πατάρι για να μην τον σκοτώσουν. Άνθρωπος 
ήταν και αυτός. Τον έκρυψα. Μεγάλη αρρώστια ο πόλεμος 
παιδί μου».

50χρονη έγινε παρένθετη 
στο μωρό της κόρη της και θα 
γεννήσει την εγγονούλα της!

Mια μητέρα 8 παιδιών, η 50χρονη Chalise Smith, αποφάσισε 
να κάνει στην μεγάλη της κόρη, Μunoz, το πιο όμορφο δώρο: 
αυτό της μητρότητας. Προσφέρθηκε να γίνει παρένθετη στο... 
εγγονάκι της και τώρα είναι έγκυος.

Η Munoz έχει ήδη ένα αγοράκι, αλλά καθώς πάσχει από 
ενδομητρίωση και μια αυτοάνοση ασθένεια, δεν μπορεί να 
κάνει άλλο παιδί. Για να μείνει έγκυος στο πρώτο της παιδί 
έκανε εξωσωματική. Η εγκυμοσύνη της κυλούσε ομαλά 
μέχρι που έφτασε στις 30 εβδομάδες και διαγνώστηκε με τη 
νόσο Sjögren - μια πάθηση που αναγκάζει το ανοσοποιητικό 
σύστημα να επιτίθεται λανθασμένα σε υγιή κύτταρα μέσα στο 
σώμα. Η διαταραχή μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση του 
αίματος στις εγκύους και τελικά να οδηγήσει σε αποβολή.

«Ήμουν συντετριμμένη. Ήταν πάντα το όνειρό μου να έχω 
μια μεγάλη οικογένεια από τότε που ήμουν μικρό κορίτσι», 
είπε. Τότε η μητέρα της σκέφτηκε σοβαρά να τη βοηθήσει 
μέσω της παρένθετης μητρότητας και της το πρότεινε. Αφού 
η οικογένεια το συζήτησε ενδελεχώς, η Smith μπήκε στη 
διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης παρά την ηλικία 
της. «Σοκαρίστηκα τόσο πολύ όταν η μητέρα μου προσφέρθηκε 
να γίνει παρένθετη στο μωρό μου», δήλωσε η Munoz. «Πάντα 
με υποστήριζε σε όσα θέλω να κάνω. Ξέρω ότι όλες της οι 
εγκυμοσύνες πήγαν τέλεια και ότι είναι εξαιρετικά υγιής, οπότε 
δεν αμφιβάλλω ότι όλα θα πάνε καλά».

Η Smith πρόκειται να γεννήσει την εγγονούλα της τον 
επόμενο μήνα. «Νομίζω ότι το αποκορύφωμα της όλης 
εμπειρίας της παρένθετης μητρότητας θα είναι να δω το 
πρόσωπο της κόρης μου να λάμπει καθώς θα καλωσορίζει τη 
δική της κόρη στον κόσμο μαζί μου. Το λαχταρούσε τόσο πολύ 
αυτό, η χαρά της θα γεμίσει την καρδιά μου».
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Στις πληροφορίες που έχουν οι μυστικές υπηρεσίες 
της Ουκρανίας για πραξικόπημα που ετοιμάζεται στη 
Ρωσία εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρεται ο 
δημοσιογράφος Όλεγκ Σουκόφ.

Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος εργάζεται αυτή 
την περίοδο για τον Independent του Κιέβου, ενώ 
μετακόμισε στην Ουκρανία το 2014 αφού μέχρι τότε 
εργαζόταν στους Times της Μόσχας, αλλά έφυγε από 
τη Ρωσία λόγω της κλιμάκωσης της λογοκρισίας, 
όπως σημειώνει ο ίδιος στο βιογραφικό του.

Παρόλο που οι ισχυρισμοί των ουκρανικών 
μυστικών υπηρεσιών μπορεί να είναι αμφίβολοι, οι 
αναλυτές μπορούν να εκτιμήσουν την πιθανότητα 
ενός πραξικοπήματος λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική και πολιτική κατάσταση στη Ρωσία, 
σημειώνει ο Σουκόφ σε άρθρο του.

Ορισμένοι από αυτούς υποστηρίζουν ότι ένα 
πραξικόπημα είναι εξαιρετικά απίθανο, ενώ άλλοι 
λένε ότι είναι σχεδόν αναπόφευκτο λόγω της 
απόφασης του Πούτιν να εξαπολύσει μια πρωτοφανή 
εκστρατεία εναντίον της Ουκρανίας.

Η υποστήριξη του Πούτιν και της εισβολής του στην 
Ουκρανία εξακολουθεί να είναι μεγάλη στη Ρωσία και 
οι δυτικές κυρώσεις δεν έχουν ακόμη καταστρέψει τη 
ρωσική οικονομία. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι 
ικανοί να ανατρέψουν τον Πούτιν ή επιθυμούν να το 
κάνουν στον στενό του κύκλο και ένα πραξικόπημα 
είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, τονίζει ο Σουκόφ.

Ωστόσο, η πιθανότητα ενός πραξικοπήματος 
μπορεί να αυξηθεί αν ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας 
γίνει αντιδημοφιλής στη Ρωσία και αν το Κρεμλίνο 
υποστεί μεγάλες ήττες στην Ουκρανία. Η περαιτέρω 
επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μπορεί 
επίσης να συμβάλει σε αυτό το σενάριο, τονίζει στο 
άρθρο του ο δημοσιογράφος.

Ποιος είναι ο αντί – Πούτιν

«Ο Πούτιν έχει γίνει σύμβολο», δήλωσε ο Ρώσος 
πολιτικός αναλυτής Ντμίτρι Ορέσκιν στον Independ-
ent του Κιέβου. «Μόλις ο κόσμος απογοητευτεί από 
το σύμβολο, όλο το σύστημα θα καταρρεύσει. Όλο 
το σύστημα είναι επικεντρωμένο σε αυτόν», εξηγεί ο 
Ρώσος αναλυτής.

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της 
Ουκρανίας ανέφερε στις 20 Μαρτίου ότι οργανώνεται 
πραξικόπημα στη Ρωσία.

«Στη ρωσική οικονομική και πολιτική ελίτ, 
αναδύεται μια ομάδα ανθρώπων με επιρροή που 
αντιτίθενται στον Βλαντίμιρ Πούτιν», ανέφερε η 
υπηρεσία πληροφοριών. «Στόχος τους είναι να 
ανατρέψουν τον Πούτιν το συντομότερο δυνατό και 

να αποκαταστήσουν τους οικονομικούς δεσμούς με 
τη Δύση που καταστράφηκαν ως αποτέλεσμα του 
πολέμου κατά της Ουκρανίας», υποστήριζε.

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών υποστήριξε 
ότι μέρος της ρωσικής ελίτ εξετάζει τον Αλεξάντερ 
Μπόρτνικοφ, τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής 
Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), ως πιθανό διάδοχο 
του Πούτιν. Ο δικτάτορας ήταν δυσαρεστημένος με 
τον Μπόρτνικοφ λόγω του ότι η FSB του παρείχε 
λανθασμένες πληροφορίες για την Ουκρανία που 
οδήγησαν σε στρατιωτικές αποτυχίες, σύμφωνα με 
την υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας.

Ο Γκενάντι Γκουντκόφ, συνταξιούχος 
συνταγματάρχης της FSB και πρώην νομοθέτης 
που έχει γίνει σκληρός επικριτής του Πούτιν, είναι 
επιφυλακτικός για τα στοιχεία αυτά.

«Πρόκειται για ευσεβείς πόθους», δήλωσε ο 
Γκουντκόφ στο τηλεοπτικό κανάλι Current Time στις 
24 Μαρτίου. «Κάθε πραξικόπημα προετοιμάζεται 
σε ένα άκρως μυστικοπαθές περιβάλλον. Αν είναι 
πραγματικό, ο κόσμος το μαθαίνει εκ των υστέρων», 
τόνισε.

Ο ρόλος που μπορεί να παίξουν οι 
κυρώσεις – Η στάση των Ρώσων 

ολιγαρχών

Μια σημαντική προϋπόθεση για ένα πραξικόπημα 
είναι η διάσπαση της πολιτικής ελίτ.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία για την 
επίθεσή της κατά της Ουκρανίας και η αυξανόμενη 
απομόνωσή της από τον έξω κόσμο έχουν ήδη 
προκαλέσει δυσαρέσκεια σε μέρος του ρωσικού 
κατεστημένου.

Ο Ανατόλι Τσουμπάις, ο οποίος υπηρέτησε τον 
Πούτιν και τον προκάτοχό του Μπόρις Γέλτσιν για 
δεκαετίες, παραιτήθηκε από τη θέση του βοηθού του 
Πούτιν και εγκατέλειψε τη Ρωσία.

Ο Αρκάντι Ντβορκόβιτς, πρώην αναπληρωτής 
πρωθυπουργός και επικεφαλής της Διεθνούς 
Σκακιστικής Ομοσπονδίας, επέκρινε τον πόλεμο 
κατά της Ουκρανίας και παραιτήθηκε από 
επικεφαλής του Ιδρύματος Σκολκόβο, ενός κρατικά 
χρηματοδοτούμενου κέντρου υψηλής τεχνολογίας.

Οι Ρώσοι ολιγάρχες, οι οποίοι πάντοτε 
ακολουθούσαν τη γραμμή του Κρεμλίνου ή 
σιωπούσαν σε πολιτικά ζητήματα, έχουν επίσης 
ταχθεί κατά του πολέμου.

Οι μεγιστάνες Μικαΐλ Φρίντμαν, Αλεξέι Μορντάσοφ 
και Βλαντίμιρ Λίσιν χαρακτήρισαν τον πόλεμο 
τραγωδία και ζήτησαν ειρήνη. Ο μεγιστάνας του 
αλουμινίου Όλεγκ Ντεριπάσκα έχει αποκαλέσει τον 

πόλεμο «τρέλα» που θα ντροπιάσει τις επόμενες 
γενιές.

Οι Ρώσοι πολιτικοί αναλυτές Ορέσκιν και Γκεόργκι 
Σατάροφ σημείωσαν ότι οι δηλώσεις των ολιγαρχών 
υποδηλώνουν μια σαφή διάσπαση της πολιτικής ελίτ.

«(σ.σ. Οι ολιγάρχες) έχουν σκεφτεί ένα πραξικόπημα 
εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Γκουντκόφ. «Αυτός 
(σ.σ. ο Πούτιν) είναι τόσο τοξικός και επικίνδυνος που 
θα προτιμούσαν μια αντικατάσταση. Αλλά φοβούνται 
να μιλήσουν γι’ αυτό γιατί θα τους σκοτώσουν».

Ωστόσο, ο Σεργκέι Σαζόνοφ, ένας ρωσικής 
καταγωγής πολιτικός φιλόσοφος στο Πανεπιστήμιο 
Ταρτού της Εσθονίας, αντέτεινε ότι οι ολιγάρχες 
δεν παίζουν κανένα ρόλο στο πολιτικό σύστημα 
του Πούτιν, σε αντίθεση με τους κορυφαίους 
αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Θα υποστηρίξει ο ρωσικός λαός 
τον Πούτιν;

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που θα 
καθορίσει το μέλλον του Πούτιν είναι η λαϊκή 
υποστήριξη.

Η επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
και η δηλητηριώδης κρατική προπαγάνδα στην 
ελεγχόμενη από το Κρεμλίνο τηλεόραση φαίνεται να 
έχουν ενισχύσει την υποστήριξη προς τον Πούτιν, 
παρόμοια με την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Ο αριθμός εκείνων που πιστεύουν ότι η Ρωσία 
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αυξήθηκε από 
52% τον Φεβρουάριο σε 69% τον Μάρτιο, σύμφωνα 
με έρευνα της ρωσικής ανεξάρτητης εταιρείας 
δημοσκοπήσεων Levada. Το ποσοστό αποδοχής του 
Πούτιν αυξήθηκε από 71% τον Φεβρουάριο σε 83% 
τον Μάρτιο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Σύμφωνα με ξεχωριστή δημοσκόπηση της Levada 
στις 4 Απριλίου, το 65% των Ρώσων ερωτηθέντων 
αισθάνεται υπερηφάνεια, ευτυχία ή ευφορία λόγω 
του πολέμου κατά της Ουκρανίας και το 31% έχει 
αρνητικά συναισθήματα γι’ αυτόν.

Πληροφορίες για πραξικόπημα στη Ρωσία 
Υπαρκτό σενάριο ή επιθυμία της Δύσης;

Οι μυστικές υπηρεσίες 
της Ουκρανίας 
έχουν πληροφορίες 
για επικείμενο 
πραξικόπημα στη 
Ρωσία. 
«Παίζει» ένα τέτοιο 
σενάριο;

ΣΕΛΙΔΑ 35
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Ποια άλλη χώρα έχει 

σαν εθνικό σύνθημα το 
«ελευθερία ή θάνατος»

Η φράση «ελευθερία ή θάνατος» είναι εθνικό σύνθημα 
της Ελλάδας που διαδόθηκε ευρύτερα στον ελλαδικό χώρο 
κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, 
οπότε χρησιμοποιήθηκε ως πολεμική ιαχή και αναγραφόταν 
σε πολεμικές σημαίες του απελευθερωτικού αγώνα. Με τη 
φράση αυτή οι Έλληνες ορκίζονταν την πίστη τους στον 
αγώνα μέχρι την ελευθερία ή το θάνατο. Το σύνθημα 
συμβολίζει, την αποφασιστικότητα των Ελλήνων για τον 
συνεχή αγώνα ενάντια στη τυραννία και στη καταπίεση.

Δεν είναι όμως μόνο η χώρα μας που έχει υιοθετήσει 
το σύνθημα αυτό. Μια χώρα μακρινή, στην άλλη πλευρά 
της υδρογείου έχει ακριβώς το ίδιο εθνικό σύνθημα. Εθνικό 
μότο της Ουρουγουάης είναι το «Libertad o Muerte» 
δηλαδή «ελευθερία ή θάνατος» και μάλιστα προέκυψε την 
ίδια χρονική περίοδο.

Libertad o Muerte ήταν του επαναστατικού κινήματος 
Treinta y Tres Orientales (οι τριάντα τρεις ανατολικοί) που 
ξεκίνησε το 1825 και οδήγησε στην απελευθέρωση της 
Ουρουγουάης από την Αυτοκρατορία της Βραζιλίας στις 28 
Αυγούστου 1828. Το σύνθημα γραφόταν στη σημαία του 
κινήματος η οποία αποτελεί ακόμη και σήμερα μια από τις 
επίσημες σημαίες της Ουρουγουάης.

Βίοι παράλληλοι λοιπόν για την Ελλάδα και την 
Ουρουγουάη, καθώς επαναστάτησαν για ελευθερία την 
ίδια χρονική περίοδο, με το ίδιο σύνθημα και την κέρδισαν 
την ίδια περίοδο επίσης. Μια ακόμη ομοιότητα, είναι στις 
σημαίες των δύο χωρών (οι ιστορικές αναφορές διαφέρουν 
σχετικά με τον τρόπο υιοθέτησης της κάθε σημαίας).

Ένα «κινηματογραφικό» 
χωριό στη Γηραιά 

Αλβιώνα!

Το Χόλιγουντ σίγουρα… ωχριά μπροστά του, καθώς 
το Casle Combe δεν είναι απλώς ένα σκηνικό που 
δημιουργήθηκε για τα γυρίσματα μιας ταινίας! Πρόκειται 
για ένα αληθινό «κινηματογραφικό» χωριό, κρυμμένο στην 
ειδυλλιακή αγγλική επαρχία, απόλυτα ταιριαστό σε μια 
ρομαντική αισθηματική κομεντί ή σε κάποιο φιλμ νουάρ 
εποχής!

Κι αν όλα αυτά φαίνονται υπερβολές, θα σας πω 
μόνο πως ήδη έχει «πρωταγωνιστήσει» σε πολλές 
χολιγουντιανές παραγωγές, ενώ ο διάσημος σκηνοθέτης 
Στίβεν Σπίλμπεργ το χρησιμοποίησε για τα γυρίσματα της 

ταινίας «Το άλογο του πολέμου».
Άλλωστε και οι πλέον δύσπιστοι θα κατανοήσουν 

αμέσως το λόγο της επιλογής, αφού οι λέξεις «μαγευτικό», 
«ατμοσφαιρικό», «ειδυλλιακό» και «πανέμορφο» δεν 
αρκούν για να περιγράψει κάποιος αυτό που βλέπει είτε 
ως θεατής είτε ως επισκέπτης!

Το Castle Combe αριθμεί περίπου 350 κατοίκους, οι 
οποίοι καλωσορίζουν τους επισκέπτες τουλάχιστον για 
έναν αιώνα. Καθώς βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο 
τοπίο της αγγλικής επαρχίας, λίγα χιλιόμετρα από την πόλη 
Bath, αποτελεί το κρυφό «διαμάντι» της Γηραιάς Αλβιώνας!

Ο λόγος; Μεσαιωνικά κτίρια εποχής, γέφυρες, 
πλακόστρωτοι δρόμοι, ανθισμένα μπαλκόνια και 
καταπράσινη φύση κάνουν το Castle Combe διάσημο για 
την ομορφιά και την εκλυστικότητά του.

Άλλωστε δεν αποκαλείται τυχαία «το ομορφότερο χωριό 
της Αγγλίας» ούτε έγινε «αστέρι» του Χόλιγουντ έτσι απλά! 
Μάλλον αυτό είναι το απόλυτο μέρος που ο Σέρλοκ Χολμς 
θα ήθελε να λύνει τα μυστήριά του και η Αγκάθα Κρίστι 
να «βάζει» το διάσημο ντετέκτιβ της Ηρακλή Πουαρό να 
ανακαλύπτει δολοφόνους…

Ο πρώτος «πλωτός» 
κινηματογράφος!

Πρόκειται για τον πρώτο πλωτό κινηματογράφο που 
έκανε την εμφάνισή του στο πρόσφατο κινηματογραφικό 
φεστιβάλ «Film on the Rocks» στην Ταϊλάνδη, 
προσφέροντας στους τυχερούς θεατές τη μοναδική 
εμπειρία να παρακολουθήσουν τις ταινίες  κυριολεκτικά… 
πάνω στο νερό, μέσα σε ένα ειδυλλιακό θαλασσινό τοπίο.

Πιο συγκεκριμένα, ο αρχιτέκτονας Ole Scheeren 
κατασκεύασε το μοναδικό στον κόσμο Archipelago 
Cinema, το οποίο αποτελεί μια «σπονδυλωτή» δομή, 
κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανακυκλώσιμα υλικά.

Μια μεγάλη εξέδρα εν είδει σχεδίας τοποθετήθηκε πάνω 
στο νερό, αποτελώντας ένα «πλωτό» αμφιθέατρο για τους 
θεατές, ενώ η τεράστια οθόνη βρίσκεται ανάμεσα σε δύο 
επιβλητικούς βράχους που δεσπόζουν στην περιοχή.

«Πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο 
για να παρακολουθήσει κάποιος μια ταινία, από το να… 
βυθιστεί σε μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες του 
κόσμου, στη μέση μιας κατάφυτης λιμνοθάλασσας με 
θέα το απέραντο γαλάζιο και τον έναστρο ουρανό», λέει ο 
αρχιτέκτονας.

Και δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε μαζί του 
συμπληρώνοντας ότι η πρόσβαση γίνεται μόνο με μικρά 
πλεούμενα ή -για όσους θέλουν να έχουν μια ολοκληρωμένη 
εμπειρία- κολυμπώντας μέχρι την εξέδρα!

Μετά το τέλος του Φεστιβάλ οι κάτοικοι της περιοχής 
θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν όχι μόνο 
ταινίες αλλά και διάφορα παιχνίδια, αφού πρόκειται να 
δημιουργηθεί ακριβώς δίπλα ένα μικρό θαλάσσιο πάρκο.

Διαχωριστικό χώρου  
Μια παράξενη συνήθεια 

στις παραλίες της Πολωνίας!
Εάν σχεδιάζετε να κάνετε μπάνιο στις ακτές της Βαλτικής 

Θάλασσας, στη βόρεια Πολωνία, τότε θα εκπλαγείτε από μια 

παράξενη συνήθεια των Πολωνών, οι οποίοι περικλείουν 
τον «δικό τους» χώρο στην παραλία με διαχωριστικά. 
Πρόκειται για αυτοσχέδιες δημιουργίες, συνήθως από 
ψάθα, οι οποίες διαχωρίζουν την παραλία σε τμήματα για 
κάθε λουόμενο. Κάτι παρόμοιο δεν συνηθίζεται σε άλλες 
παραλίες, με αποτέλεσμα οι εικόνες που βλέπουμε να 
δημιουργούν εντύπωση.

Το διαχωριστικό είναι συνήθως ένα κομμάτι ύφασμα ή 
ψάθα που στερεώνεται με μεταλλικά στηρίγματα πάνω στην 
άμμο και το μέγεθος του διαχωρισμού ποικίλλει ανάλογα 
με την παρέα που θα φιλοξενήσει. Κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, τα διαχωριστικά τοποθετούνται τόσο κοντά το 
ένα στο άλλο που ένα άτομο μπορεί μόλις και μετά βίας να 
περάσει ανάμεσά τους. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις 
οι λουόμενοι φεύγουν και αφήνουν τα διαχωριστικά στην 
θέση τους, εν είδει κράτησης του συγκεκριμένου χώρου, 
κάτι που προκαλεί προβλήματα την εποχή που οι παραλίες 
είναι γεμάτες.

Ο λόγος βέβαια δεν είναι η προστασία από τα αδιάκριτα 
βλέμματα των λουόμενων, όπως ίσως φανταζόμαστε. 
Ο λόγος είναι πολύ πιο πρακτικός καθώς στις ακτές της 
Βαλτικής πνέουν αρκετά ισχυροί άνεμοι που πολλές 
φορές παίρνουν τα πράγματα των λουομένων ή φυσούν 
άμμο πάνω τους. Έτσι χρησιμοποιούν τα διαχωριστικά για 
προστασία.

Βέβαια είναι μια πρακτική που σιγά σιγά εγκαταλείπεται 
ιδιαίτερα όταν υπάρχει πολύς κόσμος στις παραλίες, οπότε 
δεν είναι και βέβαιο ότι θα το συναντήσετε σε μεγάλη 
έκταση, αν επιλέξετε να κάνετε το μπάνιο σας στις ακτές 
της βόρειας Πολωνίας, που δεν είναι και τόσο… πιθανό!

O Χένρι Φορντ πλήρωνε 
τους εργαζομένους του 

για να κάθονται!
Κάποτε σε ένα από τα εργοστάσια του Χένρι Φορντ 

ένα συνεργείο πληρωνόταν για να κάθεται. Αυτή η ομάδα 
ανθρώπων ήταν υπεύθυνη για την ομαλή και συνεχή 
λειτουργία της γραμμής συναρμολόγησης στο εργοστάσιο. 
Δηλαδή ήταν συντηρητές. Πληρώνονταν μόνο για όσο 
χρόνο ήταν στο χώρο ανάπαυσης και μόλις άναβε το κόκκινο 
φως, που σήμαινε ότι υπήρχε βλάβη, τότε η συσκευή που 
μετρούσε τα χρήματα που έπαιρναν σταματούσε.

Σαν αποτέλεσμα, πρώτον, εξασφαλιζόταν ότι οι 
εργάτες θα έλυναν τα προβλήματα όσο πιο γρήγορα και 
αποτελεσματικά μπορούσαν για να επιστρέψουν γρήγορα 
στην αίθουσα ανάπαυσης. Δεύτερον, σήμαινε ότι έβαζαν 
τέχνη σε ό,τι έκαναν ώστε να κάνουν τέλεια δουλειά για να 
μην χρειαστεί να φύγουν από την αίθουσα ξανά σύντομα 
για να κάνουν την ίδια επισκευή.
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Πραγματικές τάσεις
Ο Ορέσκιν πιστεύει ότι η δημοσκόπηση αυτή 

αντανακλά πραγματικές τάσεις. Όμως ο Σατάροφ 
δήλωσε στον Independent ότι ακόμη και οι 
ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις σε δικτατορίες δεν 
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, επειδή 
οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν τον Πούτιν από 
κομφορμισμό και όχι από ειλικρινή πεποίθηση.

Η δημοτικότητα του Πούτιν μπορεί να μειωθεί μόλις 
περισσότεροι άνθρωποι αντιληφθούν τους θανάτους 
των Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία και καθώς 
η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω, 
δήλωσε ο Ορέσκιν.

«Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο 
χειρότερα είναι (σ.σ. για τον Πούτιν)», πρόσθεσε.

Πιθανές ήττες στην Ουκρανία μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα επώδυνες για τη δικτατορία του, καθώς 
η εικόνα του Πούτιν ως ισχυρού άνδρα θα πληγεί, 
δήλωσε ο Ορέσκιν.

Ο Σατάροφ υποστήριξε ότι η δίωξη των εγκλημάτων 
πολέμου της Ρωσίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
μπορεί να ενθαρρύνει τη ρωσική ελίτ να ανατρέψει 
τον Πούτιν.

«Θα παρουσιάσουν τον Πούτιν ως τον κύριο ένοχο 
και θα παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως σωτήρες 
της χώρας», είπε.

Ένας συχνά αναφερόμενος παραλληλισμός είναι ο 
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος: το 1914, η υποστήριξή 
του στη Ρωσική Αυτοκρατορία ήταν τεράστια, αλλά 
μέχρι το 1917 η απογοήτευση για τον πόλεμο ήταν 
τόσο μεγάλη που οδήγησε στην ανατροπή της 
μοναρχίας.

Μπορεί να γίνουν 
οι διαδηλώσεις μαζικές;

Ο Ορέσκιν υποστήριξε ότι οι μαζικές διαδηλώσεις 
στη Ρωσία ως αποτέλεσμα του πολέμου και της 
οικονομικής κρίσης είναι πιθανές. Ωστόσο, οι 
διαμαρτυρίες από μόνες τους είναι απίθανο να ρίξουν 
τον Πούτιν, είπε.

Ανέφερε το παράδειγμα των μεγάλων διαδηλώσεων 
του 2020 στη Λευκορωσία και στη ρωσική περιοχή 
Χαμπάροφσκ Κράι, οι οποίες απέτυχαν επειδή δεν 
υπήρξε διάσπαση της ελίτ.

Όμως, ο Ορέσκιν είπε ότι οι διαμαρτυρίες 
μπορεί να συμβάλουν στην ανατροπή του Πούτιν 
ενθαρρύνοντας τους πιθανούς συνωμότες και 
καθιστώντας ένα πραξικόπημα πιο εφικτό.

«Αν συμβεί πραξικόπημα, θα συμβεί μόνο αν ο 
Πούτιν γίνει αντιδημοφιλής και υπάρξουν μεγάλες 
διαμαρτυρίες», δήλωσε ο Σαζόνοφ.

Είναι απίθανο ένα πραξικόπημα;
Η επιθετικότητα του Πούτιν κατά της Ουκρανίας έχει 

συχνά συγκριθεί με την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου από τον Αδόλφο Χίτλερ, σημειώνει στο άρθρο 
του ο Σουκόφ. Περίπου 40 αποτυχημένες συνωμοσίες 
δολοφονίας οργανώθηκαν κατά του Χίτλερ, με πιο 
διάσημη αυτή του αξιωματικού του γερμανικού στρατού 
Κλάους φον Στάουφενμπεργκ το 1944.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές αμφιβάλλουν για την 
ύπαρξη ενός Στάουφενμπεργκ στη Ρωσία.

Ο Σεργκέι Πουγκατσίοφ, τραπεζίτης και πρώην 
συνεργάτης του Πούτιν που έχει έρθει σε ρήξη μαζί 
του, δήλωσε την 1η Απριλίου ότι ο στενός κύκλος 
του Πούτιν υποστηρίζει την επίθεση εναντίον της 
Ουκρανίας.

Εν τω μεταξύ, ο Γκουντκόφ δήλωσε ότι ο πόλεμος 
έχει μεγάλη υποστήριξη εντός της FSB και ότι ένα 
πραξικόπημα θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο.

«Οποιαδήποτε υποψία για μη αφοσίωση ή ίντριγκα 
μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο», είπε.

Ο Σαζόνοφ πιστεύει επίσης ότι ένα πραξικόπημα 
είναι απίθανο. Το πολιτικό σύστημα παραμένει 
εσωτερικά σταθερό και η οικονομία έχει μέχρι στιγμής 
υποφέρει λιγότερο από ό, τι αναμενόταν, είπε.

Κατηγορούν τη Δύση
Η επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 

έχει προκαλέσει την ενοποίηση του πληθυσμού γύρω 
από το Κρεμλίνο και πολλοί άνθρωποι κατηγορούν 
την Δύση για τα οικονομικά και άλλα προβλήματα και 
όχι τον Πούτιν, δήλωσε ο Σαζόνοφ.

Υποστήριξε επίσης ότι το πολιτικό σύστημα 
ενθαρρύνει τον διορισμό ανίκανων και πιστών 
ανθρώπων–αυτών που είναι απίθανο να οργανώσουν 
πραξικόπημα.

«Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα έχει χτιστεί για να 
αποτρέψει ένα πραξικόπημα», δήλωσε ο Σαζόνοφ.

Ο ρωσικός στρατός, σε αντίθεση με τη Βέρμαχτ 
της ναζιστικής Γερμανίας, είναι ανίκανος να 
οργανώσει πραξικόπημα, είπε. Τόσο οι σοβιετικές 
όσο και οι ρωσικές αρχές απέφυγαν να διορίσουν 
ανεξάρτητους, φιλόδοξους και ικανούς ανθρώπους 
στον στρατό, λόγω του φόβου ότι ο στρατός θα 
μπορούσε να ανατρέψει την κυβέρνηση, υποστήριξε 
ο Σαζόνοφ.

Εάν συμβεί ένα πραξικόπημα, είναι πιο πιθανό να 
οργανωθεί από αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής 
Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), η οποία είναι σχετικά 
πιο ικανή και ανεξάρτητη από άλλες υπηρεσίες, είπε.

Οποιαδήποτε συνωμοσία πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει υπαλλήλους της Ομοσπονδιακής 
Υπηρεσίας Προστασίας (FSO), επειδή προστατεύουν 
τον Πούτιν και είναι ο μόνος τρόπος για να τον 
πλησιάσουν, σύμφωνα με τον Σαζόνοφ.

Επιστράτευση;
Δεδομένου ότι η ήττα στην Ουκρανία μπορεί να 

έχει καταστροφικές συνέπειες για την εξουσία του 
Πούτιν, υπάρχουν εικασίες ότι θα καταφύγει σε μαζική 
κινητοποίηση για να αυξήσει τη δύναμη εισβολής και 
να ενισχύσει την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. 
Ωστόσο, δεν το έχει κάνει ακόμη, περισσότερο από 
ένα μήνα μετά την έναρξη της εισβολής.

Ο Σαζόνοφ υποστήριξε ότι ο Πούτιν μπορεί να 
φοβάται την επιστράτευση επειδή είναι δύσκολο 
να οργανωθεί η διοικητική μέριμνα για έναν πολύ 
μεγαλύτερο ρωσικό στρατό. Μπορεί επίσης να 
φοβάται μήπως προκαλέσει μια πολιτική καταστροφή, 
με την πλειοψηφία των στρατεύσιμων να προσπαθεί 
να αποφύγει τη στράτευση, πρόσθεσε ο Σαζόνοφ.

Ο Πούτιν είναι απρόθυμος να ξεκινήσει την 
επιστράτευση επειδή οι άνθρωποι θα απογοητευτούν 
με τους θανάτους των συγγενών τους στην Ουκρανία, 
δήλωσε ο Ορέσκιν.

«Η κινητοποίηση είναι σαν τη μεταρρύθμιση των 
συντάξεων – αφορά τους πάντες», είπε. «Θα ήταν 
παράξενο αν ο Πούτιν κατέφευγε σε επιστράτευση 
για κάτι που αποκαλεί ειδική επιχείρηση. Αυτό θα 
σήμαινε ότι έχει παραδεχτεί την αποτυχία του στην 
Ουκρανία. Θα ήταν η τελευταία του λύση».

Σενάριο Βόρειας Κορέας
Ο Πούτιν μπορεί να διατηρήσει την εξουσία του αν 

καταφέρει να μεταβεί σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς 
τύπου Βόρειας Κορέας, όπου όλες οι αρνητικές 

πληροφορίες μπλοκάρονται, δήλωσε ο Ορέσκιν
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετάβαση σε ένα 

βορειοκορεατικό σενάριο έχει ήδη αρχίσει, 
σημειώνεται στο άρθρο.

Το Κρεμλίνο έχει κλείσει ή μπλοκάρει τα 
περισσότερα από τα εναπομείναντα ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης και έχει εισαγάγει ποινές φυλάκισης έως 
και 15 ετών για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με 
τον πόλεμο που έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη 
γραμμή της κυβέρνησης.

«Θα χρειαστεί μια Μεγάλη Τρομοκρατία για να 
διατηρήσει την εξουσία του», πρόσθεσε ο Ορέσκιν. 
«Αν υπάρξει ήττα στην Ουκρανία, ο Πούτιν θα 
χρειαστεί να εκκαθαρίσει την ελίτ»», υποστήριξε.

«Μικρή εκκαθάριση»
Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει 

μια μικρή εκκαθάριση.
Ο Ρώσος ερευνητής δημοσιογράφος Αντρέι 

Σολντάτοφ και ο Ρώσος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα Βλαντίμιρ Οσέτσκιν δήλωσαν τον 
Μάρτιο, επικαλούμενοι πηγές τους, ότι ο Σεργκέι 
Μπεσέντα, επικεφαλής του πέμπτου τμήματος της 
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) και 
ο αναπληρωτής του Ανατόλι Μπόλιουχ είχαν τεθεί 
σε κατ’ οίκον περιορισμό. Φέρονται να ερευνώνται 
για υπεξαίρεση κονδυλίων που διατέθηκαν για 
επιχειρήσεις σαμποτάζ στην Ουκρανία και για 
παροχή ψευδών πληροφοριών σχετικά με την 
πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, ο Ρομάν Γκαβρίλοφ, αναπληρωτής 
επικεφαλής της Εθνικής Φρουράς της Ρωσίας, 
παραιτήθηκε τον Μάρτιο.

Ο Οσέτσκιν και ο Βούλγαρος ερευνητής 
δημοσιογράφος Κρίστο Γκρόζεφ επικαλέστηκαν τις 
πηγές τους λέγοντας ότι ο Γκαβρίλοφ είχε ερευνηθεί 
σε μια υπόθεση σχετικά με διαρροές πληροφοριών 
για τις κινήσεις ρωσικών στρατευμάτων στην 
Ουκρανία και αποτυχημένες ρωσικές στρατιωτικές 
επιχειρήσεις.

Η Εθνική Φρουρά έχει λάβει μέρος στον πόλεμο 
κατά της Ουκρανίας και έχει υποστεί μεγάλες 
απώλειες, σημειώνεται στο άρθρο.

Ο Ορέσκιν δήλωσε, ωστόσο, ότι αυτό δεν είναι 
ακόμη η αρχή μιας Μεγάλης Τρομοκρατίας, αλλά μια 
προσπάθεια να βρεθούν αποδιοπομπαίοι τράγοι.

Ο Πούτιν προσπαθεί να τιμωρήσει όσους θεωρεί 
ότι ευθύνονται για την αποτυχία στην Ουκρανία, είπε.

tanea.gr

ΕΡΕύνΑ
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Έχουν περάσει κάτι λιγότερο από 20 χρόνια από 
την πρώτη φορά που βρέθηκα στην Παραμυθιά της 
Θεσπρωτίας. Θυμάμαι ωστόσο στο σχολείο, κάπου στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990, που μας την είχαν αναφέρει 
ως «Παραμυθία» (με τονισμό στη λήγουσα), ως κωμόπολη 
παραπλήσιου μεγέθους με την Κυπαρισσία, στην οποία 
και φοιτούσα. Για να είμαι ειλικρινής, τότε δεν την είχα 
τοποθετήσει καν στο χάρτη: δεν γνώριζα σχεδόν τίποτα για 
αυτήν, ενώ πολλά χρόνια μετά –όταν θα πρωτοπήγαινα 
εκεί– μπήκα στο διαδίκτυο για να δω πού βρίσκεται.

Εκείνο το καλοκαίρι του 2006 έφτασα στην Πάργα μετά 
από πολύωρο ταξίδι και από εκεί, μετά από ένα σύντομο 
μπάνιο, συνεχίσαμε για την Παραμυθιά. Πλησιάζοντας 
σε κάποια κατηφορική στροφή του δρόμου μετά το 
Μόρφι (ή Μορφάτι, όπως το λένε οι ντόπιοι), την είδαμε 
απλωμένη στην πλαγιά του βουνού Γκορίλα (ή, αλλιώς, 
Όρη Παραμυθιάς). Το οποίο, όσο πλησιάζεις, γίνεται όλο 
και πιο επιβλητικό, με την ψηλότερη κορυφή του να φτάνει 
στα 1.658 μέτρα.

Από τότε έχω επισκεφθεί πολλές φορές την περιοχή, 
βλέποντας κάθε της πτυχή, μα και παρατηρώντας 
παράλληλα τις αλλαγές που συντελούνται. Κατά κύριο 
λόγο με βάση τους νέους δρόμους, οι οποίοι φέρνουν την 
Παραμυθιά πιο κοντά στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα των 
Ιωαννίνων και της Ηγουμενίτσας.

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο δήμος Σουλίου, ο οποίος 
εδρεύει στην Παραμυθιά, μας προσκάλεσε στην περιοχή 
για ένα τριήμερο με βασικό στόχο να μεταφέρουμε έπειτα 
την εμπειρία μας από αυτή την επίσκεψη. Ξεκινήσαμε 
λοιπόν νωρίς την Παρασκευή από την Αθήνα, περάσαμε 
τη γέφυρα Ρίο-Αντίρριο, και, λίγα χιλιόμετρα πριν μπούμε 
στα Ιωάννινα, στρίψαμε αριστερά στην Εγνατία Οδό, 
προς Ηγουμενίτσα. Βγήκαμε έπειτα στην έξοδο του 

Ελευθεροχωρ ίου 
και, λίγο πιο κάτω, 
μας περίμεναν για 
να ξεκινήσουμε.

Πράγματι, η 
έναρξη αυτής της 
ξενάγησης ήταν 
παραπάνω από 
εντυπωσιακή, καθώς 
κινηθήκαμε μέσα 
στο ελατοδάσος στα 
Όρη Παραμυθιάς. 
Κι αφού περάσαμε 
μερικά τυπικά 
χωριά της ελληνικής 
επαρχίας, επισκε-
φθήκαμε το Πόποβο 
και στη συνέχεια την 
Αγία Κυριακή στον 
Αυλότοπο. Πρόκειται 
για μια εκκλησία 
του 16ου αιώνα, 
με ενδιαφέρουσες 
αγιογραφίες. Έχει 

συντηρηθεί πρόσφατα και αποτελεί μια ωραία στάση, αν 
βρεθείτε στην περιοχή.

Τα αρχαία πηγάδια 
στο κέντρο του Σουλίου

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε έπειτα και στα 
Σουλιοτοχώρια. Στην ιδιαίτερη διαδρομή προς τα εκεί 
κάναμε διάφορες στάσεις για να απολαύσουμε τη θέα, 
ενώ σε πολλά ανήλιαγα σημεία το έδαφος παρέμενε 
παγωμένο –αν και το τελευταίο χιόνι είχε εξαφανιστεί πριν 
καμιά εβδομάδα– κάνοντας το αυτοκίνητο να σπινάρει. 
Ξεναγηθήκαμε στο Σούλι από τον προϊστάμενο της εφορίας 
αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας κ. Ι. Χουλιαρά, και μάθαμε 
πολλά για την πλούσια ιστορία του και τη διασύνδεσή του 
με σημαντικά γεγονότα.

Στη συνέχεια δοκιμάσαμε παραδοσιακές τοπικές 
γεύσεις στον ξενώνα στη Σαμωνίδα (την ιστορική έδρα 
του Σουλίου), ενώ επισκεφθήκαμε και τα αρχαία πηγάδια 
στο κέντρο του οικισμού, τα οποία αποτελούσαν κάποτε 
το μοναδικό μέσο υδροδότησης των κατοίκων. Φεύγουμε 
έπειτα από το Σούλι με κατεύθυνση την Παραμυθιά, αλλά 
στη διαδρομή ακολουθούμε μία μικρή πινακίδα που μας 
ενημερώνει ότι πιο κάτω βρίσκονται οι Μύλοι Σουλίου.

Στον νερόμυλο
Πράγματι, στο πλάι του Τσαγκαριώτικου ποταμού 

βρίσκουμε ένα ερειπωμένο μα πανέμορφο κτήριο, 
το οποίο κουβαλάει ιστορίες ουσίας και αλήθειας. 
Μαθαίνουμε μάλιστα ότι ο νερόμυλος αυτός έχει ήδη μπει 
σε πρόγραμμα αναστήλωσης και σύντομα θα αποτελεί ένα 
ακόμη σημαντικό σημείο για επίσκεψη.

Ανεβαίνουμε στην καρότσα ενός τρακτέρ για να 
περάσουμε το ρέμα που κατεβάζει μπόλικο νερό και 

περπατάμε στο πλάι της όχθης. Εδώ, κάτω από τη σκιά των 
πλάτανων, λειτουργεί το καλοκαίρι κι ένα καφενεδάκι. Το 
οποίο εκτός από καφέ σερβίρει δύο πράγματα όλα κι όλα, 
κάνοντας όμως αυτή την εκδρομή μια αληθινή εμπειρία.

Η τουριστική προοπτική
Πλησιάζει η νύχτα όταν φτάνουμε στην Παραμυθιά. Είναι 

Χαιρετισμοί και η κεντρική εκκλησία του Αγίου Δονάτου 
–που θεωρείται πολιούχος της– είναι σε λειτουργία. 
Κάνουμε σύντομη βόλτα και βλέπουμε μια κωμόπολη που 
τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί σημαντική προσπάθεια 
ώστε να μπορέσει να βρει το τουριστικό προφίλ που της 
αναλογεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκεί στον κεντρικό δρόμο, λίγο 
πριν το πεζοδρομημένο τμήμα, βρίσκεται το καινούριο, 4 
αστέρων ξενοδοχείο Paramythia Theasis. Συνεχίζοντας 
επίσης προς το εσωτερικό της κωμόπολης θα δει κανείς 
όμορφα, προσεγμένα μαγαζιά, τα οποία προσπαθούν να 
διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά τους και τη σύνδεσή τους 
με την τοπική κοινωνία.

Στο Βυζαντινό Λουτρό και στην Παναγία
Ξημερώνει Σάββατο. Ο καιρός είναι πολύ καλός, μόνο 

που, νωρίς το πρωί, έχει λίγο παραπάνω κρύο. Ο ήλιος 
βγαίνει ξεπερνώντας την κορυφογραμμή του Γκορίλα κι 
εμείς έχουμε στο πρόγραμμα να κάνουμε μια βόλτα στην 
πόλη. Σήμερα έχει λαϊκή, οπότε στόχος είναι να πάμε προς 
τα εκεί για να δούμε και να βιώσουμε την αίσθηση που 
δημιουργεί.

Πριν από αυτό, ωστόσο, με την πολύτιμη βοήθεια του 
αρχαιολόγου Πέτρου Πέτσιου αλλά και του δικηγόρου 
Κωνσταντίνου Γεωργίου –ο οποίος κατάγεται από 
την Παραμυθιά και μένει εκεί– κάναμε μερικές πολύ 
ενδιαφέρουσες επισκέψεις.

Πρώτη μας στάση στον αρχαιολογικό χώρο όπου 
λειτουργούσε το Λουτρό, το οποίο κατασκευάστηκε στα τέλη 
της βυζαντινής περιόδου ή στις αρχές της Τουρκοκρατίας. 
Αποτελείται από τρεις κύριους χώρους (το θερμό, το χλιαρό 
και το κρύο τμήμα), καθώς και από κάποιους βοηθητικούς.

Λίγο πιο κάτω θα συναντήσουμε και την εκκλησία της 
Παναγίας της Παραμυθίας, η οποία χτίστηκε τον 14ο 
αιώνα και για αρκετά χρόνια λειτουργούσε ως μοναστήρι. 
Μάλιστα, είναι σε αυτήν που οφείλει και το όνομά της η 
Παραμυθιά. Η αρχιτεκτονική της, αλλά και οι σπάνιες 
αγιογραφίες που βρίσκονται εντός, την καθιστούν έναν 
από τους σημαντικότερους ναούς –όχι μόνο της ευρύτερης 
περιοχής, αλλά και γενικότερα της χώρας. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι εδώ φιλοξενήθηκαν επί σειρά ετών τα ιερά 
σκηνώματα του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Θεοδώρας, 
πριν φτάσουν στην Κέρκυρα.

Στο εμβληματικό σχολείο Βούλγαρη
Παίρνουμε και πάλι τον ανηφορικό δρόμο και περνάμε 

έξω από το εμβληματικό κτήριο του Δημοτικού Σχολείου 
Βούλγαρη, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανακαίνισης. Το 

Παραμυθιά: Ένας προορισμός-έκπληξη στη Θεσπρωτία 
με μονοπάτια, αρχαίο κάστρο και μια ζωηρή σύγχρονη αγορά

[
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σχολείο αυτό έχει συνδεθεί άρρηκτα τόσο 
με τη μόρφωση των Ηπειρωτών, όσο και 
με ιστορικά γεγονότα της περιοχής κατά 
την περίοδο της Κατοχής, του Εμφυλίου, 
αλλά και αργότερα.

Σταμάτησε να λειτουργεί ως σχολείο 
το 2009, οπότε στόχος είναι πλέον να 
μετατραπεί σε χώρο πολιτισμού και 
εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό 
θα φιλοξενεί διαδραστικές εκθέσεις για την 
περιοχή του Σουλίου, για τον Αχέροντα, για 
την Παραμυθιά, αλλά και για την οικογένεια 
Βούλγαρη, η οποία το 1937 διέθεσε το 
απαιτούμενο ποσό για την κατασκευή του. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από αυτό, 
το κτήριο αποτελούσε τον χώρο όπου 
έστησαν το πρώτο τους μαγαζί, ερχόμενοι 
στην Παραμυθιά από τους Καλαρρύτες.

Η ζωηρή αγορά και 
το ιστορικό ρολόι

Ο στεγασμένος χώρος που φιλοξενεί τη 
λαϊκή αγορά γίνεται κάθε Σάββατο σημείο 
συνάντησης με παραγωγούς από την 
ευρύτερη περιοχή, που έρχονται εδώ για να 
πουλήσουν φρούτα και λαχανικά. Είναι μια 
ζωηρή γειτονιά, στην οποία, εκτός από τον 
χώρο της λαϊκής, θα βρει κανείς ψωμί από 
ξυλόφουρνο, τυριά ντόπιας παραγωγής 
και άλλα παραδοσιακά προϊόντα.

Έχουμε περπατήσει αρκετά, οπότε 
κάνουμε μία στάση στον πεζόδρομο, στο 
μικρό καφενείο «Πεζόδρομος», το οποίο 
σερβίρει νόστιμες πίτες, αλλά και μεζεδάκια 
βασισμένα σε τοπικές συνταγές. Από την 
άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο η γειτονιά 
της αγοράς γεμίζει χρώματα, καθώς 
τοποθετούνται δεκάδες πολύχρωμες 
ομπρέλες, φτιάχνοντας μια αλλιώτικη 
οροφή για τον πεζόδρομο. Αφού λοιπόν 
ήπιαμε τσίπουρα και δοκιμάσαμε τις 
λιχουδιές που ετοιμάζει ο Νίκος Κώτσης, 
φύγαμε για να δούμε το ιστορικό ρολόι της 
Παραμυθιάς, το οποίο χρονολογείται στα 
1750 και βρίσκεται μέσα σε έναν πέτρινο 
πύργο.

Το ρολόι δεν έχει δείκτες, αλλά η 
καμπάνα του χτυπάει στο ακριβώς και 
στο μισό κάθε ώρας. Για να συνεχίζει 
να λειτουργεί, βέβαια, θέλει καθημερινό 
κούρντισμα, κάτι που έχει αναλάβει η 
οικογένεια Κώτσια. Φτάνοντας λοιπόν 
εκεί μας περίμενε η Ευαγγελία Κώτσια, η 
οποία έχει μάθει από τον πατέρα της όλα 
τα σχετικά με τη συντήρηση. Ανεβαίνουμε 
ένας-ένας τη στενή σκάλα μέσα στον 
πύργο και παρατηρούμε κάτι πραγματικά 
διαφορετικό, αφού είναι σαν να βλέπεις 
μόνο τον εσωτερικό μηχανισμό του 
ρολογιού.

Στη συνέχεια κατεβαίνουμε ξανά προς 
τα κάτω, προς την αγορά, και περνάμε 
μέσα από τα περίφημα σοκάκια της 
Παραμυθιάς. Καθένα από αυτά είναι 

σαν να σιγοψιθυρίζει τις δικές του 
ιστορίες από το παρελθόν.

Ακόμα πιο κάτω βρίσκεται το 
Αρχοντικό Ρίγγα, ένα ιστορικό, 
διατηρητέο μνημείο, το οποίο 
σήμερα λειτουργεί ως παραδοσιακός 
ξενώνας. Χτίστηκε το 1872 από την 
οικογένεια Ρίγγα, που διατηρούσε 
εμπορικές σχέσεις με την Τεργέστη 
και τη Βενετία.

Ξεχωριστά σημεία για την 
Παραμυθιά

Κούλια
Ένα μνημείο συνυφασμένο 

με τη νεότερη ιστορία της κωμόπολης 
είναι ο Πύργος της Κούλιας. Πρόκειται 
για οχυρωματική κατοικία, η οποία 
κατασκευάστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα 
με στόχο ο ιδιοκτήτης της να μπορεί να 
ελέγχει τις κινήσεις σε ολόκληρο τον κάμπο 
της Παραμυθιάς. Το ύψος της φτάνει τα 
26 μέτρα και η επικοινωνία των ορόφων 
γίνεται με ξύλινη σκάλα.

Λάμποβος
Κάθε χρόνο, τις πρώτες ημέρες 

του Οκτωβρίου, πραγματοποιείται ο 
Λάμποβος: μία πανήγυρη στην οποία 
έρχονται έμποροι από όλη την Ήπειρο 
πουλώντας ρούχα, είδη σπιτιού και διάφορα 
άλλα αντικείμενα. Επίσης λειτουργούν 
ψησταριές, σερβίροντας σουβλάκια.

Κάστρο Ελέας
Στην Παραμυθιά βρίσκονται τα ερείπια 

του κάστρου της αρχαίας Ελέας. Είναι 
γνωστό και ως «κάστρο της Βέλιανης», 
ενώ η ίδρυσή του υπολογίζεται λίγο πριν 
τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Από το σημείο 
αυτό οι Ελεάτες μπορούσαν να ελέγχουν 
πλήρως την κοιλάδα του Αχέροντα. Η πόλη 
τους, σημειωτέον, διατέλεσε πρωτεύουσα 
της αρχαίας Θεσπρωτίας, αλλά και έδρα 
του Κοινού των Θεσπρωτών.

Εντός των τειχών η αρχαιολογική 
σκαπάνη έχει αποκαλύψει πολλά ερείπια 
κτισμάτων, ναών, στοών, μα κι ενός 
θεάτρου. Επίσης, έχουν ανακαλυφθεί 
επιγραφές και νομίσματα του 4ου αιώνα 
π.Χ.

Μονοπάτι Αγίου Αρσενίου
Στις πλαγιές του Γκορίλα, σε υψόμετρο 

1.200 μέτρων, βρίσκεται ένα πανέμορφο 
μικρό εκκλησάκι, χτισμένο μέσα σε βράχο, 
το οποίο αποτελεί και κατάληξη μιας 
ορειβατικής διαδρομής που είναι γνωστή 
ως «Μονοπάτι Αγίου Αρσενίου». Το 
μονοπάτι ξεκινά από τον οικισμό Καριώτι, 
λίγο μετά το παρατηρητήριο, ενώ ένα 
άλλο σημείο εκκίνησης βρίσκεται στον 
αρχαιολογικό χώρο της Ελέας. Ωστόσο η 
δεύτερη διαδρομή είναι πολύ πιο δύσκολη.

Δραστηριότητες στη φύση
Πεζοπορίες, rafting, canoe-kayak, 

κατάβαση του Αχέροντα, αρχαιολογικές 
ξεναγήσεις, γαστρονομικές εμπειρίες. 
Μία πλούσια γκάμα επιλογών, για όλους 
εκείνους που αγαπούν τη φύση και θέλουν 
να περνούν ευχάριστα τον χρόνο τους σε 
αυτήν.

Η Παραμυθιά μπορεί να αποτελέσει 
ορμητήριο για μία σειρά τέτοιων 
δραστηριοτήτων, τόσο στον Γκορίλα, 
όσο και στον ποταμό Αχέροντα. Από 
εδώ περνάει άλλωστε και το ευρωπαϊκό 
μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε6 για 
πεζοπορία σε μονοπάτια και δασικούς 
δρόμους. Το οποίο διασχίζει την Παραμυθιά 
και τον Γκορίλα, δίνοντας τη δυνατότητα να 
θαυμάσει κανείς την ομορφιά μιας διεθνώς 
αναγνωρισμένης διαδρομής. Η περιοχή 
ενδείκνυται επίσης για river trekking, can-
yoning, αλλά και για rafting στον Αχέροντα.

Αποτελεί υπηρεσία των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους και έχει ως βασικό 
του στόχο την εποπτεία, διάσωση, 
συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση 

του αρχειακού υλικού 
τόσο της Παραμυθιάς, 
όσο και της ευρύτερης 
Θεσπρωτίας –όπως 
και τη διάθεση και 
την ποικιλότροπη 
αξιοποίηση όλου αυτού 
του πλούτου. Είναι 
ανοιχτό στο κοινό και 
σε μελετητές, ενώ 
παράλληλα λειτουργεί 
και βιβλιοθήκη, 
υποστηρικτικά στις 
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 
τόσο του ίδιου του 
Αρχείου, όσο και των 
ερευνητών που το 
συμβουλεύονται.
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Η UNESCO επιβεβαιώνει 
αυτό που διέψευσε 

η υπουργός Πολιτισμού: 
Ουδέποτε ενημερώθηκαν 
για τις νέες παρεμβάσεις 

στο μνημείο 

Το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, συντονιστής 
της UNESCO για όλα τα θέματα που σχετίζονται 
με την Παγκόσμια Κληρονομιά των εγγεγραμμένων 
μνημείων, ανταποκρίθηκε σε αίτημα για τη 
διενέργεια αυτοψίας και επιβεβαιώνει ό,τι… 
διέψευσε η υπουργός Πολιτισμού: ουδέποτε 
ενημερώθηκαν για τις νέες παρεμβάσεις στο μνημείο. 
 
Ειδικότερα, όπως δημοσιεύει η Εφημερίδα των 
Συντακτών, η UNESCO αναλαμβάνει πρωτοβουλία 
για την Ακρόπολη και στέλνει, τους επόμενους μήνες, 
κλιμάκιο, για να εξετάσει τα έργα που σχετίζονται με το 
μνημείο. Εκείνα που έχουν εκτελεστεί προκαλώντας 
σφοδρές ελληνικές και διεθνείς αντιδράσεις και 
εκείνα που έπονται και είναι μεγαλύτερης κλίμακας 
και παρέμβασης ενώ, σύμφωνα με εκφρασμένες 
επιστημονικές απόψεις, θα έχουν αντίκτυπο 
στη φυσιογνωμία του μνημείου, την ενότητα του 
αρχαιολογικού χώρου, θα είναι μη αναστρέψιμα και 
αντιβαίνουν και στις διεθνείς συμβάσεις της UNESCO 
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 
Το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς (World Herit-
age Centre – WHC), που ιδρύθηκε το 1992, είναι 
ο συντονιστής της UNESCO για όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με την Παγκόσμια Κληρονομιά των 
εγγεγραμμένων μνημείων. Επιφανείς καθηγητές 
πανεπιστημίων, επαγγελματίες και πολίτες, με νέα 
επιστολή τους προς τον καινούργιο διευθυντή του, 
Lazare Eloundou, εκθέτουν τις ανησυχίες τους για τις 
επεμβάσεις που το υπουργείο Πολιτισμού επιχειρεί 
να εφαρμόσει στην Ακρόπολη, παρακάμπτοντας τη 
νομοθεσία αλλά και τις διεθνείς αρχές της UNESCO. 

«Καπνός» η Μενδώνη από τη Βουλή όταν 
κλήθηκε να απαντήσει για τον Χ. Ζαραλίκο (Video) 
Με βάση την απάντηση που δημοσιεύει αποκλειστικά 
η «Εφ.Συν.», αποκαλύπτεται ότι το Κέντρο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς δεν έχει ενημερωθεί 
για τα έργα, παρότι έχει υποστηρίξει το αντίθετο η 
υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Για πρώτη 
φορά δίνεται η διαβεβαίωση – δέσμευση ότι θα 
υπάρξει «τους επόμενους μήνες συμβουλευτική 
αποστολή του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς/
ICOMOS, προκειμένου να επανεξεταστούν όλα τα 
θέματα που σχετίζονται με το μνημείο της Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς, της Ακρόπολης στην Αθήνα». Αυτό 
απαντά η UNESCO που ανταποκρίνεται στο 
αίτημα και αποφασίζει να αναλάβει πρωτοβουλίες. 
 
Παράλληλα, διευκρινίζει ότι έχει ήδη ενημερώσει 
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές (σ.σ. το υπουργείο 
Πολιτισμού), αναμένοντας τα δικά τους σχόλια, καθώς 
οφείλουν να συμμορφωθούν με την «παράγραφο 
174 των λειτουργικών οδηγιών για την Εφαρμογή 
της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς». Φορείς, 
προσωπικότητες και διεθνείς οργανώσεις που έχουν 
υπογράψει την κοινή διαμαρτυρία «Ακρόπολη SOS» 
και έχουν εκδώσει ψηφίσματα, επανεκκίνησαν το 
θέμα για το οποίο πέρυσι υπήρξε ολιγωρία από 
τον Οργανισμό. Η πρώτη επιστολή στάλθηκε τον 
Μάρτιο 2021 στην τέως διευθύντρια του WHC, κ. 
Roessler. Ωστόσο, δεν δρομολογήθηκε οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία, εκτός από τη διαβεβαίωση ότι θα 

ενημερωθούν οι ελληνικές αρχές, για τις εκφρασμένες 
ανησυχίες, δηλαδή το υπουργείο Πολιτισμού. 
 
Οπως σχολίασαν στην «Εφ.Συν.» καλά 
πληροφορημένες πηγές, η νέα στάση αποδεικνύει 
ότι το ζήτημα των επεμβάσεων λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη από την UNESCO. Με βάση τη 
Σύμβαση της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, έχουν 
θεσπιστεί μηχανισμοί παρακολούθησης και 
ελέγχου των έργων των εγγεγραμμένων μνημείων, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία 
τους, τα μέτρα προστασίας και η προβολή τους. 
 
Για την καινούργια εξέλιξη, η αρχαιολόγος Ελένη 
Μεθοδίου, καθ’ ύλην αρμόδιας ως πρώην αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UN-
ESCO, δήλωσε: «Κατά τη γνώμη μου, η UNESCO 
ολιγώρησε. Έπρεπε από πέρυσι να κινητοποιηθεί 
για ένα τόσο σοβαρό θέμα, που πήρε τεράστια 
έκταση διεθνώς. Οφείλει να εφαρμόσει το άρθρο 174 
των λειτουργικών οδηγιών. Σύμφωνα με τις νομικές 
ερμηνείες, οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν την ισχύ 
δευτερογενούς δικαίου», μας είπε, σημειώνοντας 
ότι η εξέλιξη είναι προς όφελος του μνημείου. 
 
Η Επιτροπή του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 
μετά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσει και τα 
στοιχεία που θα συγκεντρώσει, θα δημιουργήσει 
φάκελο, ο οποίος θα εξεταστεί στην ετήσια 
Συνεδρίαση που διοργανώνεται το καλοκαίρι (πριν 
από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχε 
αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί στη Ρωσία). 
 
Ο Lazare Eloundou, μέσω της επιστολής, 
ενημερώνεται για τις παρεμβάσεις που έγιναν σε 
μικρό χρονικό διάστημα το 2020, εν μέσω πανδημίας 
(διαστρώσεις από σκυρόδεμα οπλισμένο με μεταλλικό 
πλέγμα από τα Προπύλαια ώς τον Παρθενώνα, 
ανελκυστήρας), αλλά και για τα κατασκευαστικά έργα 
που σχεδιάζονται. Δηλαδή για την αποκατάσταση 
της κεντρικής εισόδου, όπου, με βάση την πρόταση 
του προέδρου της ΕΣΜΑ, Μανόλη Κορρέ, θα 
κατασκευαστεί βαθμιδωτή πλατεία, κατά το πρότυπο 
της ρωμαϊκής κλίμακας, που αντιστοιχεί στον 1ο 
μ.Χ. αιώνα, ενώ οι διαμορφώσεις στο εσωτερικό 
της Ακροπόλεως αντιστοιχούν στον 5ο π.Χ. αιώνα. 
 

Η UNESCO στέλνει κλιμάκιο για τα έργα στην Ακρόπολη 
Δεν είχε ενημερωθεί για τις παρεμβάσεις

«Θα καταλύσουν κάθε έννοια ιστορικής ενότητας 
και συνέχειας», έχει πει ο δρ Τάσος Τανούλας, 
αρχιτέκτονας μηχανικός και πρώην προϊστάμενος 
του τεχνικού γραφείου συντήρησης των Προπυλαίων 
(1984 – 2010) και επιβλέπων της αναστήλωσης 
στη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων (2013-2016). 
Ο κ. Τανούλας υπογράφει την επιστολή, η οποία 
αναφέρει, επίσης, ότι και η πρόεδρος του ICOMOS, 
Teresa Patricio, κατά το πρόσφατο Διεθνές Συνέδριο 
για τα έργα της Ακρόπολης (Αθήνα, Νοέμβριος του 
2021), εξέφρασε την άποψη ότι οι νέες παρεμβάσεις 
δεν συνάδουν με τα ισχύοντα λειτουργικά κείμενα 
του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την 
αποκατάσταση και τη συντήρηση των μνημείων. 
 
Να θυμίσουμε ότι, τον Ιούνιο 2021, η υπουργός 
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε επίκαιρη ερώτηση 
της τομεάρχη Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Σίας 
Αναγνωστοπούλου, με θέμα «Τήρηση των 
δεσμεύσεων προς την UNESCO από το υπουργείο 
Πολιτισμού κατά την πρόσφατη “ανάπλαση” της 
Ακρόπολης», είχε απαντήσει ότι «σε όλα τα έργα 
που υλοποιούνται στο μνημείο έχουν τηρηθεί και 
τηρούνται από τη χώρα μας όλες οι δεσμεύσεις που 
απορρέουν από τη Σύμβαση για την Προστασία της 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς 
της UNESCO». Το ίδιο είχε επαναλάβει και μετά το 
ρεπορτάζ του Αμερικανού δημοσιογράφου Μάλκολμ 
Μπράμπαντ, στο PBS των ΗΠΑ (Ιούλιος 2021), 
που κατέγραφε δυσαρέσκεια της UNESCO για τις 
τσιμεντένιες διαστρώσεις στην Ακρόπολη και για 
το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα έργα με 
μελέτες. 

Πηγή: www.rosa.gr
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Ο Γιάννης Πούλος είναι ο 
συνιδρυτής, πρόεδρος και 
ο Διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας Dominion Vot-
ing, η οποία επικεντρώνεται 
στη βελτιστοποίηση της 
εκλογικής διαδικασίας μέσω 
της τεχνολογίας.

Η τεχνολογία της Do-
minion χρησιμοποιήθηκε 
στα περισσότερα εκλογικά 
τμήματα του Οντάριο στις 
εκλογές του 2010. Σήμερα, 
η εταιρεία προσφέρει τις 
υπηρεσίες της σε 150 
δήμους του Καναδά αλλά 
και σε 1,000 κομητείες των 
Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής.

Η εταιρεία του προσφέρει 
εξοπλισμό και υπηρεσίες 
τεχνολογίας ικανές να 
καλύψουν όλους του 
τομείς μίας εκλογικής 
διαδικασίας, από την 
κατάρτιση των καταλόγων 

των εγγεγραμμένων 
ψηφοφόρων έως  την καταγραφή 
όλων όσων ψήφισαν αλλά και την καταμέτρηση των 
ψήφων.

Ο Γιάννης Πούλος, αντιλαμβανόμενος ότι η αυτοματοποιημένη τεχνολογία 
ψήφου θα μπορούσε να επιτρέψει σε όλους να εφαρμόζουν το δικαίωμα 
της ψήφου, συνίδρυσε την Delian Project, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση 
με στόχο να βοηθήσει στην εκλογική διαδικασία μέσω της τεχνολογίας.

Επιλέχθηκε το 2010 ανάμεσα στους Top 40 under 40 του Καναδά. Η 
εταιρεία του,  για τέσσερα συναπτά έτη συγκαταλεγόταν στις Deloitte 
Canada’s Fast 50 επιχειρήσεις. Το 2013 του απονεμήθηκε το βραβείο 
Queen’s Diamond Jubilee για το φιλανθρωπικό του έργο καθώς επίσης την 
ίδια χρονιά ο ίδιος συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στους 40 κάτω των 40 ετών 
καλύτερους Έλληνες επιχειρηματίες της Αμερικής.

Ο Γιάννης Πούλος έλαβε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από 
το Πανεπιστήμιο του Τορόντο και το μεταπτυχιακό του στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων από το INSEAD.

Είναι επίσης προπονητής σε ομάδα χόκεϊ νέων και σύμβουλος νέων  που 
φιλοδοξούν να σπουδάσουν στον κλάδο των επιχειρήσεων.

Είναι ενεργό μέλος του YPO και μιας οργάνωσης Ελληνο-Καναδών 
επιχειρηματιών που έχει ως στόχο τη διατήρηση της ελληνικής κληρονομιάς.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΟΣ
Έφτιαξε το ηλεκτρονικό 
σύστημα ψηφοφορίας 

σε Καναδά και 
Ηνωμένες Πολιτείες
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Προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες διαμόρφωσης εξωτερικών 
χώρων στους πολύτιμους πελάτες μας. 

Οι εκτιμήσεις μας είναι δωρεάν και είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε 
ευχαριστημένοι τόσο με τις τιμές όσο και με τις υπηρεσίες μας.

 Όταν έρχεται ο χειμώνας και πέφτει το χιόνι, 
εμπιστευτείτε μας για να κρατήσουμε τον ιδιόκτητο χώρο σας 

καθαρό και ασφαλή. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και ξεκινάει το 
καλοκαίρι, εμπιστευθείτε μας να φροντίζουμε το γκαζόν σας και 

να το διατηρούμε πάντα πράσινο και καθαρό.


