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Η παρούσα
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και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019
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Εθνικό Μνημόσυνο 
των ηρωικώς 

πεσόντων  κατά τον 
Απελευθερωτικό Αγώνα 

Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 
από την Κυπριακή 

Ομοσπονδία Καναδά

Καθώς η σύγκρουση στην Ουκρανία εκφυλίζεται 
και συνεχίζει να σπέρνει τον τρόμο, ο Πατριάρχης 
Μόσχας Κύριλλος επιστρέφει για να υπερασπιστεί 
τον πόλεμο. Κατά τη λειτουργία που τελέστηκε 
στον Πατριαρχικό Ναό με τις ένοπλες δυνάμεις 
είπε: «Είμαστε μια χώρα που αγαπάει την ειρήνη 
και δεν έχουμε πόθο για πόλεμο, αλλά αγαπάμε 
την πατρίδα μας και θα είμαστε έτοιμοι να την 
υπερασπιστούμε με τον τρόπο που μόνο οι Ρώσοι 

μπορούν να υπερασπιστούν τη χώρα τους».
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ρωσικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας «οι περισσότερες 
χώρες του κόσμου βρίσκονται τώρα υπό 
την κολοσσιαία επιρροή μιας δύναμης, η 

«Αγαπάμε 
την ειρήνη, 

αλλά πρέπει να 
υπερασπιστούμε 
τον εαυτό μας»

Ο Ρώσος Πατριάρχης Κύριλλος επιστρέφει 
για να υπερασπιστεί τον πόλεμο: 

67η Εθνική Επέτειος της 1ης Απριλίου 1955

οποία σήμερα, δυστυχώς, αντιτίθεται στη δύναμη 
του λαού μας».  “Τότε πρέπει να είμαστε και πολύ 
δυνατοί. Όταν λέω “εμείς”, εννοώ πρώτα από όλα 
τις ένοπλες δυνάμεις αλλά όχι μόνο.   Όλος ο λαός 
μας σήμερα πρέπει να ξυπνήσει”.

Αυτά ειπώθηκαν προχθές σε μια γιορτή με τις 
ένοπλες δυνάμεις όπου ο Πατριάρχης τέλεσε Θεία 
Λειτουργία για τους Ρώσους στρατιώτες.

Το Οντάριο εισαγάγει 
νομοθεσία για τη μείωση 

των φόρων φυσικού αερίου 
από 1η Ιουλίου 

Η κυβέρνηση του Οντάριο  θα εισαγάγει νομοθεσία για τη 
μείωση των φόρων στο φυσικό αέριο και τα καύσιμα για έξι 
μήνες, σε μια προσπάθεια να ανακουφίσει τις επιχειρήσεις 
και τις οικογένειες στην επαρχία. Η επαρχία ανακοίνωσε 
το πρωί της Δευτέρας ότι η σχεδιαζόμενη νομοθεσία, εάν 
περάσει, θα μειώσει τον φόρο βενζίνης στο Οντάριο κατά 
5,7 σεντς ανά λίτρο και τον φόρο καυσίμων κατά 5,3 σεντς 
ανά λίτρο για έξι μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου. 
Ο φορολογικός συντελεστής για το φυσικό αέριο θα μειωθεί από 14,7 
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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

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ποσοστά 
πληθωρισμού τα οποία δεν είχαμε 
ξαναδεί εδώ και 40 χρόνια», επισήμανε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 
διάλογο που είχε μπροστά στις κάμερες με 
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου.

Την ανάγκη να υπάρξει προετοιμασία για 
μια περίοδο παρατεταμένης αβεβαιότητας 
και αστάθειας καθώς δεν φαίνεται αυτή 
τη στιγμή να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη 
αισιοδοξία για το τέλος των εχθροπραξιών 
στην Ουκρανία, επισήμανε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 

διάλογο που είχε μπροστά στις κάμερες με 
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ποσοστά 
πληθωρισμού τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί 
εδώ και 40 χρόνια», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης 
προσθέτοντας ότι οι επιπτώσεις του 
πολέμου στον οικονομικό τομέα, είναι ήδη 
ορατές σε ολόκληρη την Ευρώπη και στις 
ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα  σημείωσε 
πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι 
οι χαμηλοσυνταξιούχοι αλλά και αυτοί 
που μένουν στο νοίκι. Ο κ. Μητσοτάκης 
διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα είναι 
κοντά στους πολίτες όπως ήταν και σε 
όλη την διάρκεια των δυσκολιών που δεν 
ήταν λίγες, όπως είπε. Απαρίθμησε τα 
μέτρα για την ακρίβεια που έχει ήδη λάβει 
η κυβέρνηση, ενώ αναφέρθηκε και στην 

αύξηση του κατώτατου μισθού.

Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: 
Να προετοιμαστούμε για 
παρατεταμένη αστάθεια

Εκτίμησε ότι η γενεσιουργός αιτία της 
κρίσης είναι πρωτίστως η άνοδος στις τιμές 
του φυσικού αερίου, που συμπαρασύρει 
δυστυχώς και τις τιμές του ηλεκτρισμού.

Η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι περνά από 
το χέρι της για τη στήριξη νοικοκυριών - 
επιχειρήσεων

Το μυαλό μας αυτή την περίοδο πρόσθεσε, 
είναι στους χαμηλοσυνταξιούχους και 
σε αυτούς που μένουν στο νοίκι. Ο κ. 
Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση 
θα είναι κοντά στους πολίτες όπως ήταν 
και σε όλη την διάρκεια των δυσκολιών 

Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: 
Να προετοιμαστούμε για 
παρατεταμένη αστάθεια 

Το μυαλό μας σε όσους μένουν στο νοίκι
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που δεν ήταν λίγες, όπως 
είπε. Απαρίθμησε τα μέτρα 
για την ακρίβεια που έχει 
ήδη λάβει η κυβέρνηση, 
ενώ αναφέρθηκε και στην 
αύξηση του κατώτατου 
μισθού.

Ο πρωθυπουργός τόνισε 
ότι παρά τις προτροπές της 
αντιπολίτευσης για «να τα 
δώσουμε όλα τώρα», η 
κυβέρνηση κρατά δυνάμεις 
και εφεδρείες, καθώς 
κανείς δεν γνωρίζει τι θα 
ακολουθήσει.

Καμία έλλειψη 
στην ελληνική αγορά 

Μηδενική ανοχή 
στην αισχροκέρδεια

Ο πρωθυπουργός διαβε-
βαίωσε ότι δεν υπάρχει 
καμία έλλειψη στην ελληνική αγορά. 
Παράλληλα, έστειλε μήνυμα μηδενικής 
ανοχής σε οποιοδήποτε φαινόμενο 
αισχροκέρδειας.

«Θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητα 
του νόμου. Επιβάλλονται ήδη πρόστιμα 
πολύ υψηλά σε όσους βλέπουν σε αυτή 
την κρίση μία ευκαιρία για πρόσκαιρο 
πλουτισμό. Αυτά τα φαινόμενα δεν θα 
γίνουν ανεκτά», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Να βάλουν «πλάτη» 
οι παραγωγοί ενέργειας

«Αλλά πλάτη πρέπει να βάλουν και οι 
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στηριχθεί 
πολύ από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας και γι’ αυτό προσδιόρισα με 
απόλυτη σαφήνεια ότι τα όποια υπερκέρδη 
υπάρχουν από την αγορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας θα πρέπει ουσιαστικά να 
επιστραφούν στους πολίτες μέσω μίας 
έκτακτης φορολόγησης ύψους 90%. 
Αναμένουμε από τη ΡΑΕ, η οποία είναι και 
η μόνη που γνωρίζει πλήρως τη λειτουργία 

της αγοράς, τις προτάσεις και τις εισηγήσεις 
της εντός του επόμενου μήνα», τόνισε ο 
πρωθυπουργός.

Θα σαρώσουμε τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια για την επιτάχυνση της μεταβολής 
στην πράσινη ενέργεια

«Τέλος να σας πως ότι αυτή η συζήτηση 
ξαναφέρνει στο τραπέζι την αναγκαιότητα 
της ενεργειακής μετάβασης. Η φθηνότερη 
μορφή ενέργειας αυτή τη στιγμή είναι η 
πράσινη ενέργεια που παράγεται από 
τον ήλιο και τη θάλασσα και θα πρέπει 
να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τη 
διείσδυση των ΑΠΕ σε επίπεδο μεγάλης 
κλίμακας, αλλά και μικρότερης κλίμακας. 
Επιχειρήσεις θα μπορούν ενδεχομένως 
να τοποθετούν φωτοβολταϊκά για να 
καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες και 
αυτό να γίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα 
και παρακάμπτοντας, τολμώ να πω 
σαρώνοντας τα όποια γραφειοκρατικά 
εμπόδια», κατέληξε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

msn.com
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
σεντς ανά λίτρο σε 9 σεντς ανά λίτρο και ο φορολογικός 
συντελεστής για τα καύσιμα, ο οποίος περιλαμβάνει το 
ντίζελ, θα μειωθεί από 14,3 σεντς ανά λίτρο σε εννέα σεντς 
ανά λίτρο.

“Οι συνεχιζόμενες προκλήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις ανεβάζουν το κόστος ζωής 
από τη βενζίνη μέχρι τα είδη στα καταστήματα τροφίμων”, 
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Peter Bethlenfalvy στο 
δελτίο τύπου της Δευτέρας.

“Με αυτές τις πρόσθετες πιέσεις, οι οικογένειες και 
οι επιχειρήσεις χρειάζονται επιπλέον βοήθεια για να 
κρατήσουν το κόστος χαμηλά. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο η κυβέρνησή μας προωθεί νομοθεσία για την παροχή 
φορολογικών ελαφρύνσεων στις αντλίες”.

Το 2018, ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ υποσχέθηκε 
να μειώσει τις τιμές της βενζίνης κατά 10 σεντς ανά λίτρο 
μέσω της μείωσης της φορολογίας και της κατάργησης του 
συστήματος cap-and-trade. Αφού εξελέγη, ο Ford κατήργησε 
το σύστημα cap-and-trade, το οποίο η κυβέρνησή του 
ισχυρίζεται ότι μείωσε τις τιμές του φόρου στη βενζίνη κατά 
4,3 σεντς ανά λίτρο.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή ώθησε την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση να επιβάλει φόρο άνθρακα στην επαρχία και να 
εξανεμίσει αυτές τις εξοικονομήσεις.

Η άνοδος των τιμών της βενζίνης στην επαρχία ώθησε 
ορισμένους να καλέσουν τον Ford να εκπληρώσει την 
προεκλογική του υπόσχεση να μειώσει περαιτέρω τον 
φόρο βενζίνης και να προσφέρει κάποια ανακούφιση στους 
ιδιοτήτες αυτοκινήτων. Το μέσο κόστος της βενζίνης στο 
Οντάριο αυξήθηκε στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία, φτάνοντας σχεδόν τα 2 δολάρια ανά λίτρο τον 
Μάρτιο. Οι οδηγοί αναμένεται να δουν νέα αύξηση της τιμής 
της βενζίνης λόγω της αύξησης του ομοσπονδιακού φόρου 
άνθρακα που τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου.

Πέρυσι, ο Φορντ δήλωσε ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή 
του να μειώσει τον φόρο βενζίνης κατά 5,7 σεντς ανά λίτρο 
πριν από τον επόμενο προϋπολογισμό, ο οποίος τότε είχε 
οριστεί να παρουσιαστεί στις 31 Μαρτίου 2022. Η κυβέρνηση 
μετέθεσε αργότερα την ημερομηνία του προϋπολογισμού 
στις 30 Απριλίου, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της 
προεκλογικής εκστρατείας.

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο, ο πρωθυπουργός άφησε 
να εννοηθεί ότι δεν θα υλοποιήσει την προεκλογική του 
υπόσχεση, εκτός εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναλάβει 
την ίδια δέσμευση και μειώσει επίσης την τιμή της βενζίνης.

Η κυβέρνηση του Οντάριο ανέφερε στο δελτίο τύπου της 
Δευτέρας ότι “συνεχίζει να καλεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
να βοηθήσει τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις απέναντι 
στην αύξηση του κόστους με τη μείωση του φόρου άνθρακα, 
ο οποίος αυξήθηκε στα 11,05 σεντς ανά λίτρο στη βενζίνη και 
στα 13,41 σεντς ανά λίτρο στο ντίζελ την 1η Απριλίου 2022”.  

Το Οντάριο θα εισαγάγει 
νομοθεσία για τη μείωση 

των φόρων φυσικού αερίου
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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

Όπως τονίζει με δήλωσή του 
ο κ. Σταϊκούρας, χτες Δευτέρα 4 
Απριλίου, η Ελλάδα ολοκλήρωσε 
την αποπληρωμή των οφειλών 
της προς το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ). «Αποπληρωμή 
που ξεκίνησε, συνεχίστηκε και 
ολοκληρώθηκε από την κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας», σύμφωνα 
με τον υπουργό Οικονομικών. 
Στη συνέχεια προσθέτει ότι 
κλείνει, έτσι, ένα κεφάλαιο που 
είχε ανοίξει τον Μάιο του 2010, με 
την προσφυγή της Ελλάδας στο 
Ταμείο, για χρηματοδοτική στήριξη. 
Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, 
απόρροια της αποτελεσματικής 
οικονομικής πολιτικής που ασκεί 
η σημερινή λυβέρνηση, η οποία, 
όπως ανέφερε και ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Σταθερότητας, «στέλνει 
ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση της 
χώρας, ενισχύει το προφίλ του δημοσίου 
χρέους και αποφέρει εξοικονομήσεις 
στον κρατικό προϋπολογισμό, 
συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, προς 
όφελος της ελληνικής κοινωνίας». 
Καταληκτικά, στη δήλωσή του ο κ. 
Σταϊκούρας αναφέρει: «Συνεχίζουμε, 
με πλήρη επίγνωση των μεγάλων 
δυσκολιών και των νέων εξωγενών 
προκλήσεων, με υπευθυνότητα, 
αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη 
στις οικονομικές και κοινωνικές 
δυνάμεις της πατρίδας μας, για να 
καταστήσουμε την Ελλάδα ολόπλευρα 
πιο ισχυρή, με την οικονομία 
της περισσότερο παραγωγική, 
εξωστρεφή και κοινωνικά πιο δίκαιη». 

Μηδένισε τα δάνεια του 
ΔΝΤ η Ελλάδα -Τέλος σε μια 
τραυματική περίοδο 12 ετών 

Υπενθυμίζεται ότι ο μηδενισμός των 
δανείων που είχε λάβει η Ελλάδα από 
το ΔΝΤ, μετά την άδεια του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) να 
επιτρέψει στη χώρα να αποπληρώσει 
πρόωρα τις τελευταίες δόσεις των 
δανείων διάσωσης του Ταμείου, είχε 
ήδη γίνει γνωστή από τις 28 Μαρτίου. 
Ωστόσο, ακριβώς μία εβδομάδα 
αργότερα ήρθε και η επιβεβαίωση.

Η τελευταία δόση προς το ΔΝΤ 
ανερχόταν σε 1,86 δισ. ευρώ, με την 
Ελλάδα να είχε ήδη αποπληρώσει 
δάνεια προς το Ταμείο ύψους 6 δισ. ευρώ. 
Έτσι, το ΔΝΤ αποχωρεί από την 
Ελλάδα ως δανειστής, ενώ το 2020 
είχε κλείσει και το γραφείο του στην 
Αθήνα. Απλώς, παραμένει ως τεχνικός 
σύμβουλος στο σχήμα της Ενισχυμένης 
Εποπτείας της ελληνικής οικονομίας. 
Παράλληλα, ο ESM είχε δώσει και την 
άδεια για αποπληρωμή ενός μέρους 
των διμερών δανείων από τους 
εταίρους της ευρωζώνης (περίπου 5,8 
εκατ. ευρώ).

Σβήνοντας τα ακριβά δάνεια του ΔΝΤ, 
η Ελλάδα στέλνει ένα θετικό μήνυμα 
στις αγορές για τη χρηματοοικονομική 
θέση της, βελτιώνει το προφίλ του 
δημόσιου χρέους της και τερματίζει μια 
μακρά τραυματική περίοδο θυσιών και 
οικονομικής δυσχέρειας, που ξεκίνησε 
τον Απρίλιο του 2010.

iefimerida.gr

Σταϊκούρας: “Η Ελλάδα ξεχρέωσε το ΔΝΤ κλείνει ένα 
κεφάλαιο από το 2010» θετικό μήνυμα στις αγορές
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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

25η Μαρτίου

Δένδρινο τούνελ με κερασιές στην Ιαπωνία

Β΄ ΜΕΡΟΣ
Και μετά την 30ετή ξεγνοιασιά 

της παιδικής χαράς, όπου όλοι 
αφεθήκαμε σε μια ηθική παρακμή, 
ήχησαν -το σωτήριο έτος 2010- οι 
σειρήνες της απόγνωσης. Όταν ο τότε 
πρωθυπουργός, μας ανακοίνωνε την 
υπαγωγή της χρεοκοπημένης πλέον 
χώρας στο ΔΝΤ. Περίλυπος δήθεν, ενώ 
το θέμα δεν τον αφορούσε καθόλου 
γιατί ούτε τον ίδιο, ούτε τους ομοίους 
του άγγιζε. Δεν είχαν χρεοκοπήσει 
εκείνοι, ο λαός είχε! Και κάποιος 
άλλος ξεδιάντροπος υπουργός του, 
τους φόρτωνε την ευθύνη, λες κι 
ήταν ο λαός που κυβερνούσε, ο 
λαός που αποφάσιζε. Από ‘κείνη την 
ημέρα και μετά δεν σταματήσαμε ν’ 

αλλάζουμε πίστες, μόνο 
που δεν ανεβαίναμε 
πια, βυθιζόμασταν 
όλο και πιο κάτω. Και 
εξακολουθούμε, άφωνοι, 
να παρακολουθούμε 
την διαδοχή αδιάφορων 
για τα «εμά» πολιτικών, 
που ενώ ψηφίζονται από 
εμάς άλλους υπηρετούν. 
Την τελευταία δεκαετία 
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ μ ε 
την φτωχοποίηση 
των Ελλήνων. Τους 
πλειστηριασμούς, την 
υπερφορολόγηση, τη 
μείωση των δαπανών 
για τη δημόσια υγεία 
και εκπαίδευση. Την 
τερατώδη αύξηση 
της εγκληματικότητας 

-προσαρμοσμένη στο δόγμα 
«τρομοκρατήστε τον πληθυσμό για να 
μην τολμά να κουνηθεί κανείς». Την 
απουσία μιας εξωτερικής πολιτικής 
στα πλαίσια των συμφερόντων της 
χώρας μας και όχι κάποιας συμμαχικής 
δύναμης που μόνο σύμμαχη δεν είναι. 
Τις παροχές και τις εξυπηρετήσεις 
στα δήθεν φίλια έθνη στα οποία -ως 
ανδράποδα- μόνο προσφέρουν και 
-ως ανδράποδα- τίποτα δεν διεκδικούν, 
μην τυχόν και θυμώσουν τ’ αφεντικά 
και τους αφαιρέσουν την εξουσία. 
Επειδή η σειρά των υποχείριων που 
καραδοκούν είναι μακριά, σωρό οι 
αντικαταστάτες...

Τα παρακολουθούμε όλα αυτά με 

σφιγμένο στομάχι και φόβο στην 
καρδιά για τα μελλούμενα, που όλοι 
αντιλαμβανόμαστε πως μόνο ζοφερά 
θα είναι. Τα παρακολουθούμε ακίνητοι, 
μαρμαρωμένοι, λες και περιμένουμε 
ένα θαύμα για να σωθούμε. Και 
χειροκροτούμε στις παρελάσεις, και 
κρεμάμε σημαίες στα μπαλκόνια, 
αντί να πάμε να κρεμαστούμε οι ίδιοι, 
αφού «δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι 
αντάμα» το μόνο που κάνουμε είναι να 
περιμένουμε ένα θαύμα.

Αντί να αναλάβουμε το μερίδιο 
της ευθύνης που μας αναλογεί, 
αντί να ριχτούμε στη μάχη. Αντί ν’ 
αποποιηθούμε την ήσυχη ζωούλα μας. 
Αντί να τολμήσουμε να ονειρευτούμε 
διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο, που 
δεν θα ταυτίζεται με καταναλωτική 
υστερία και αλαζονικές, αυταρχικές 
συμπεριφορές, αλλά θα διέπεται 
από σεβασμό στο περιβάλλον και 
στο συνάνθρωπο. Γιατί το θαύμα το 
δημιουργούμε, δεν το περιμένουμε.

Κι επειδή από το ’10 και μετά 
εισήλθαμε στην περίοδο που 
μόνο χάνουμε... Την οικονομική 
μας ευμάρεια, τη Μακεδονική μας 
κληρονομιά, τη δημόσια γη, μέρος 
του Αιγαίου, πιθανόν κάποια νησιά 
αύριο... Κι επειδή όλοι κατά βάθος 
ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά δεν 
τολμούμε ν’ αντικρίσουμε τη δυστοπία 
μας... Κρυβόμαστε! Κρυβόμαστε πίσω 
από παρελάσεις και επετείους για να 
αισθανθούμε κάτι από το απολεσθέν 
κλέος. Μέχρι όμως ν’ αποφασίσουμε 
να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα 
του ποιητή «καλύτερα μιας ώρας 
ελεύθερη ζωή»... Μέχρι να θυμηθούμε 
το Θουκυδίδη και το ρηθέν του «δεν 
κατηγορώ εκείνους που επιζητούν 
να επεκτείνουν την εξουσία τους, 
κατηγορώ εκείνους που είναι πρόθυμοι 
να υποταχτούν»... Μέχρι να πάψουμε 
να είμαστε αυτόβουλα θύματα... 
Ας σεβαστούμε τους ένδοξους 
προγόνους μας κι ας τους αφήσουμε 
να κοιμούνται εν ειρήνη, χωρίς να 

τους ταράζουμε -με εορτασμούς και 
παρελάσεις- υπενθυμίζοντας τους το 
άδικο των θυσιών τους

ΦΩΤΟγΡΑΦΗΜΑΤΑ
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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 Παρασκευή 1η Απριλίου 
συμπληρώθηκαν 67 χρόνια από 
την ιστορική ημέρα έναρξης του 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 
της ΕΟΚΑ για την αποτίναξη του 
βρετανικού ζυγού από τον κυπριακό 
λαό. Η 1η Απριλίου 1955 που 
αποτέλεσε το μεταίχμιο της σύγχρονης 
ιστορίας της Κύπρου, καθώς έθεσε τα 
θεμέλια για την ίδρυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, είναι εκείνο το χρονικό 
σημείο στην ιστορία που σήμανε 
την παλλαϊκή στράτευση όλων στην 
υπηρεσία ενός κοινού οράματος.

Σύσσωμος ο Κυπριακός λαός με 
μπροστάρηδες τους ηρωϊκούς 
αγωνιστές της ΕΟΚΑ, μετά από από 
αιώνες σκλαβιάς, καταπίεσης και 
στέρησης βασικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, εξεγέρθηκαν εναντίον της 
αποικιοκρατικής δύναμης, αψηφώντας 
την πανίσχυρη στρατιωτική μηχανή 
της. Με μόνο κίνητρο την αγάπη τους 
για την πατρίδα και το υψηλό τους 
φρόνημα, καθοδήγησαν το λαό σε 
παλλαϊκή στράτευση και πέρασαν 
στο βιβλίο της παγκόσμιας ιστορίας. 
Μαθητές στην πρώτη γραμμή του 
αγώνα, αντρειώθηκαν πρόωρα με τη 
λαχτάρα μιας ελεύθερης κοινωνίας και 
έγιναν πρότυπα τόλμης και αρετής. 
Οδηγήθηκαν στα κρατητήρια και στις 
αγχόνες, έγιναν ολοκαύτωμα στην 
παραφροσύνη του εχθρού αλλά δε 
λύγισαν. Η αντοχή και το θάρρος τους 
ενέπνευσαν την ελπίδα σε όλους 

τους καταπιεσμένους λαούς της 
αποικιοκρατίας. Το πάθος τους για 
τη δικαίωση αποδείχτηκε ισάξιο μιας 
τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
που χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Οι θυσίες των Κυπρίων αγωνιστών 
συγκλόνισαν και συγκίνησαν ολόκληρη 
την ανθρωπότητα, σε μια εποχή 
που εκδηλώνονταν σε ολόκληρο τον 
κόσμο τα εθνικοαπελευθερωτικά 
αντιαποικιακά κινήματα. Ο Μόδιστος 
Παντελή ήταν ο πρώτος νεκρός του 
αγώνα. Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης 
έμελλε να είναι ο τελευταίος. Όλων τα 
ονόματα όμως γράφτηκαν με χρυσά 
γράμματα στην ιστορία. Ο θρυλικός 
αετός του Μαχαιρά Γρηγόρης 
Αυξεντίου, οι Μιχαλάκης Καραολής, 
Ανδρέας Ζάκος, Ιάκωβος Πατάτσος, 
Μάρκος Δράκος, Κυριάκος Μάτσης και 
τόσοι άλλοι που στάθηκαν ενωμένοι, 
με ορθωμένο ανάστημα, μπροστά 
στον αποικιοκράτη μέχρι την τελευταία 
στιγμή, πότισαν με το αίμα τους τον 
πόθο της ελευθερίας στην Κύπρο. Η 
δίκαιη απαίτηση του δοκιμαζόμενου 
λαού μετατράπηκε σε χείμαρρο 
που ξεχύθηκε στους δρόμους με 
διαδηλώσεις και συλλαλητήρια. Και 
δεν σταμάτησε ούτε με τις συλλήψεις 
και τα βασανιστήρια, ούτε με τις 
προσπάθειες κατάπνιξης του εθνικού 
φρονήματος και της συστηματικής 
φίμωσης του λαού.

«Ας είμαι ο τελευταίος Κύπριος που 
θα αντικρύσει την αγχόνη» ευχήθηκε ο 

νεαρός 17χρονος μαθητής Ευαγόρας 
Παλληκαρίδης λίγο πριν το τέλος 
και η διεθνής κατακραυγή, που είχε 
πλέον φθάσει στο αποκορύφωμά της, 
ανάγκασε την αποικιοκρατία να δώσει 
χάρη στους υπόλοιπους αγωνιστές 
που είχαν καταδικαστεί. Μετά από 
έντονες διεθνείς πιέσεις οι βρετανικές 
αποικιακές δυνάμεις αναγκάστηκαν να 
δώσουν χάρη σε όλους τους αγωνιστές 
της ελευθερίας της ΕΟΚΑ που είχαν 
καταδικαστεί σε θάνατο.

Ανάμεσα σε όσους πήραν θέση υπέρ 
του δίκαιου αγώνα των Κυπρίων 
αγωνιστών ήταν και ο Γάλλος 
συγγραφέας Αλμπέρ Καμύ. Σε άρθρο 
του με τίτλο «L’ Enfant Grec» (Το 
Ελληνόπουλο) στο περιοδικό L’ Ex-
press που δημοσιεύθηκε στις 6 
Δεκεμβρίου του 1955 έγραφε: «στο 
ευτυχισμένο νησί που γεννήθηκε η 
Αφροδίτη πεθαίνουν... και μάλιστα 
με τρόπο φρικιαστικό. Ακόμα μια 
φορά, η τυφλή καταπίεση οδηγεί σε 
εξέγερση. Ακόμα μια φορά η δύναμη 
που ισχυρίζεται ότι θέλει να τηρήσει 
την τάξη, ιδρύει δικαστήρια και αυξάνει 
την καταπίεση».

Ο κυπριακός αγώνας του 55-59 
υπήρξε, αναμφισβήτητα, πολύ 
σκληρός. Υπήρξε όμως και ένας 
αγώνας τιτάνιος που δίδαξε στον 
Βρετανό αποικιοκράτη το ίδιο 
πανάρχαιο μάθημα που διδάχθηκε 
και ο Πέρσης στις Θερμοπύλες 
και ο Τούρκος στο Μεσολόγγι και 

1η Απριλίου 1955: Μια επέτειος που αποτέλεσε
 το μεταίχμιο της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου
Ο τιτάνιος αγώνας του κυπριακού λαού που δίδαξε στον Βρετανό αποικιοκράτη 

το ίδιο μάθημα που διδάχθηκε ο Πέρσης στις Θερμοπύλες και ο Τούρκος στο Μεσολόγγι

Αγωνιστές και αντάρτες της 
ΕΟΚΑ μετά την απελευθερωση 
τους από τα κρατητήρια και 
την επιστροφη τους από τα 
βουνά περιστοιχιζονται απο 
τους μαθητες του Παγκύπριου 
Γυμνασίου καθώς και 
πλήθος κόσμου που τους 
επευφημούσαν. 
(Η φωτογραφία είναι από το 
τέλος του αγώνα το 1959)

στο Μανιάκι. Ήταν ένας άνισος, 
πολυμέτωπος αγώνας, που αν και 
δεν έφερε το ποθητό αποτέλεσμα της 
ένωσης με την Ελλάδα, πρόσθεσε νέες 
σελίδες δόξας στο βιβλίο της ιστορίας 
του Ελληνισμού. Τον Αύγουστο του 
1960 για πρώτη φορά η κυπριακή 
σημαία αντικατέστησε την αγγλική 
και κυμάτισε στο Προεδρικό Μέγαρο. 
Οι μακρόχρονες προσπάθειες που 
κορυφώθηκαν το 55-59 έφεραν την 
ανεξαρτησία.

Αδιαμφισβήτητη νίκη του φιλελεύθερου 
πνεύματος και της δικαιοσύνης 
ενάντια στην αδικία της καταπάτησης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών η 1η Απριλίου 1955, 
είναι μια επέτειος που συμβολίζει 
το ανεξάντλητο ψυχικό σθένος του 
πολύπαθου κυπριακού λαού. Το 
ίδιο ψυχικό σθένος καθοδήγησε και 
εκείνους που αγωνίστηκαν ενάντια 
στον Τούρκο εισβολέα και θυσιάστηκαν 
για την Πατρίδα, τη νομιμότητα και την 
εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου το 
καλοκαίρι του 74. Και παρότι, ακόμη και 
μετά την πάροδο σχεδόν μισού αιώνα, 
η Κύπρος, παραμένει ακρωτηριασμένη 
περιμένοντας τη δικαίωση οι θυσίες 
των ηρώων της ΕΟΚΑ εμπνέουν τον 
απανταχού Ελληνισμό να συνεχίσει με 
τόλμη και αρετή τον αγώνα του.

Οι θυσίες των Κυπρίων 
αγωνιστών συγκλόνισαν 
και συγκίνησαν ολόκληρη 
την ανθρωπότητα, σε μια 
εποχή που εκδηλώνονταν 
σε ολόκληρο τον κόσμο 

τα εθνικοαπελευθερωτικά 
αντιαποικιακά κινήματα. 
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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!!!

Στο Τορόντο, στην  67η Εθνική Επέτειο 
της 1ης Απριλίου 1955, η Κυπριακή 
Ομοσπονδία Καναδά και τα μέλη 
οργανώσεις της,  η ΠΣΕΚΑ Καναδά 
και ΝΕΠΟΜΑΚ Καναδά υπό την αιγίδα 
του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Καναδά, Δρ. Βασίλη 
Φιλίππου, την Κυριακή 3 Απριλίου στην 
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Scar-
borough, πραγματοποίησαν Εθνικό 
Μνημόσυνο των ηρωικώς πεσόντων  κατά 
τον Απελευθερωτικό Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α. 

1955- 1959.
Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέστηκε 

δοξολογία από τον ιερ. προϊστάμενο π. 
Φίλιππο Φιλίππου. 

Ακολούθησε εκδήλωση μνήμης στην 
αίθουσα του Ι. Ναού, η οποία ήταν 
στολισμένη με τα πορτρέτα των ηρώων 
αγωνιστών.

Διαβάστηκε η πρώτη προκήρυξη και ο 
όρκος της ΕΟΚΑ για την αποτίναξη του 
αγγλικού ζυγού από τον κ. Στέλιο Γεωργίου 

Η πρόεδρος της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας κ. Χριστίνα Αμυγδαλίδη 
παρουσίασε τους επίσημους που 
παρέστησαν:

Αρης Babikian, Βουλευτής, Νίκος 
Μαντάς, Δημοτικός Σύμβουλός, 
Δημήτρης Σούδας επίτιμος πρόξενος 
της Κύπρου στο Τορόντο, ο οποίος και 
εκπροσώπησε τον Ύπατο Αρμοστή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ottawa Βασίλη Φιλίππου, Λένια 
Χαραλάμπους από το γραφείο της 
ὑπατης Αρμοστίας στην Ottawa, 
Ντίνος Σοφοκλέους, πρόεδρος 
ΠΣΕΚΑ Καναδά, Μπέττυ Σκουτάκη, 
πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο,  Ειρήνη Ράμφαλη, πρόεδρος 
της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο, 
Γιώργος Παπαδάκης, πρόεδρος 
Παμμακεδονικής Οργάνωσης 
Οντάριο, Νίκος Χρισροφορίδης, 
επίτιμος πρόεδρος Συλλόγου Ποντίων, 
Γιώργος Μάνιος, αντιπρόεδρος 
Ελληνοκοκαναδικού Κογκρέσου, 
Αθηνά Χαραλαμπίδη, αντιπρόεδρος 
Κυπριακής Ομοσπονδίας, Νικηφόρος 
Λαμπίρης πρόεδρος Συλλόγων 
ΕΚΤ, Μάρθα Χέντη, πρόεδρος 
Κυπριακοκαναδικού Επιμελητηρίου, 

67η Εθνική Επέτειος 
της 1ης Απριλίου 1955

Μαρία Φραγκεδάκη, Γεώργιος 
Μολυβιάτης, πρόεδρος παλλεσβιακών 
συλλόγων Μυτιλήνης, Κυριάκος Ελλές, 
πρ. πρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Καναδά κ.ά.

Ακολούθησαν ομιλίες με ιστορικές 
αναδρομές στη μεγάλη επέτειο. Κύριος 
ομιλητής ήταν ο κ. Ντίνος Σοφοκλέους. 
Μεταξύ των ομιλητών η κ. Χ. Αμυγδαλίδη, 
ο κ. Δ. Σούδας, ο κ. Α. Babikian, ο κ. 
Ν. Μαντάς, η κα Μ. Σκουτάκη, ο κ. Γ. 
Παπαδάκης και κ. Γ. Μάνιος.  

Η κα Αμυγδαλίδη ευχαρίστησε τα 
διοικητικά συμβούλια της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας και της Κυπριακής 
Κοινότητας Τορόντο με τη συμβολή 
των οποίων πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση. Ευχαρίστησε επίσης τα 
μέσα ενημέρωσης της παροικίας και 
κλείνοντας υπογράμμισε την προσωπική 
ευθύνη  του καθενός απέναντι στους 
ηρωικώς πεσόντας και την ιστορία 
της Κύπρου ώστε να φανούν αντάξιοι 
συνεχιστές των προγόνων τους. 
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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)

Το μαγικό φρούτο-ασπίδα στη μάχη για τον καρκίνο
την αρθρίτιδα και τις πέτρες στα νεφρά!

Μπορεί να είναι γνωστό για την πικρή σε 
γενικές γραμμές γεύση του, αλλά τα οφέλη 
που έχει αυτό το φρούτο στην υγεία σας 
δεν έχουν τελειωμό.

Ο λόγος γίνεται για το γκρέιπφρουτ, το 
φρούτο που μοιάζει με το πορτοκάλι, ανήκει 
και αυτό στην οικογένεια των κιτροειδών, 
και έχει τόσα θρεπτικά συστατικά, ώστε 
βοηθάει στην καταπολέμηση και πρόληψη 
πολλών ασθενειών.

Δείτε τα μοναδικά οφέλη του γκρέιπφρουτ 
στον ανθρώπινο οργανισμό:

Αποτρέπει τις πέτρες στα νεφρά
Για την πρόληψη και την εξάλειψη των 

λίθων των νεφρών, το γκρέιπφρουτ είναι 
μια εξαιρετική επιλογή, καθώς περιέχει 
ορισμένες ενώσεις, όπως το δέλτα-
λιμονένιο, οι οποίες συμβάλλουν στον 
σχηματισμό τους. Η κατανάλωση χυμού 
γκρέιπφρουτ καθημερινά μειώνει το 
επίπεδο του pH των ούρων, μειώνοντας 
με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο του 
σχηματισμού λίθων στους νεφρούς.

Υγεία του δέρματος
Το γκρέιπφρουτ έχει ποσότητα αντιοξει-
δωτικών και βιταμίνης Α, η οποία όχι 
μόνο ενυδατώνει το δέρμα σας, αλλά 
προλαμβάνει και παθήσεις, όπως η ακμή, 

η ψωρίαση και η ξηρότητα.

Πρόληψη του καρκίνου
Το γκρέιπφρουτ περιέχει ποικιλία αντιοξει-

δωτικών και φυτοχημικών συστατικών που 
συμβάλλουν ενεργά στην πρόληψη της 
ανάπτυξης καρκινικών όγκων. Μια χημική 
ένωση, η ναρινγενίνη, είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική στην προστασία κατά του 
καρκίνου του προστάτη, καθώς συμβάλλει 
στην επισκευή του κατεστραμμένου DNA 
του οργανισμού. Τα λεμονοειδή που 
περιέχει το γκρέιπφρουτ προστατεύουν 
επίσης ενάντια στον καρκίνο του 
δέρματος, του πνεύμονα, του στόματος 
και του στομάχου. Μία ακόμα φυτοχημική 
ουσία, που ονομάζεται γλουκαρική, είναι 
αποτελεσματική κατά του καρκίνου του 
μαστού.

Απώλεια σωματικού βάρους
Το γκρέιπφρουτ όχι μόνο είναι ένα 

φρούτο χωρίς λιπαρά, αλλά έχει υψηλή 
ποσότητα χημικών ενώσεων, που βοηθούν 
στην καύση του αποθηκευμένου λίπους 
στο σώμα. Αυτές οι ενώσεις ρυθμίζουν το 
επίπεδο της ινσουλίνης στο σώμα και σας 
βοηθούν να διατηρείτε το μεταβολικό σας 
ρυθμό σταθερό.

Μειώνει τη χοληστερίνη
Το κόκκινο γκρέιπφρουτ μειώνει τα 

Διατήρησε το βάρος σου...
Καφές: Έρευνες έχουν δείξει πως η πρωτεΐνη, καφεΐνη βοηθά στην αύξηση του 
μεταβολικού ρυθμού.

Σουβλάκι με φρέσκα λαχανικά: Οι σαλάτες είναι άριστη πηγή φυτικών ινών, που 
βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου ενώ ενισχύουν τηην πέψη. Ιδανικές για να 
συνοδέψουν την πρωτεΐνη.

Χυμός πορτοκάλι: Τα πορτοκάλια είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών και φυσικά 
βιταμίνης C.

Μπολ με φράουλες: Μια κούπα περιέχει 160% της καθημερινής συνιστώμενης 
ποσοτητας σε βιταμίνη C, μόλις με 50 θερμίδες.

Extra tip
Τα απογεύματα που σε πιάνουν οι λιγούρες στον καναπέ βλέποντας Netflix, μην 
πέσεις με τα μούτρα στα πατατάκια και τα ξηροκάρπια! Φτιάξε κουνουπίδι στον 
φούρνο με πάπρικα και φάε άφοβα… ταψιά ολόκληρα!

επίπεδα της κακής χοληστερόλης (LDL) 
στο αίμα. Καταναλώνοντας γκρέιπφρουτ 
καθημερινά μειώνετε επίσης την ποσότητα 
των τριγλυκεριδίων.

Καταπολεμάει την αρθρίτιδα
Ο χυμός από γκρέιπφρουτ και μηλόξυδο 

είναι μια καταπληκτική λύση για εκείνους 
τους ανθρώπους, οι οποίοι πάσχουν από 
αρθρίτιδα. Το γκρέιπφρουτ έχει σαλικυλικό 
οξύ, το οποίο διασπά το ανόργανο ασβέ-
στιο στο εσωτερικό του σώματος. Η 
συσσώρευση ανόργανου ασβεστίου στις 
αρθρώσεις προκαλεί αρθρίτιδα.

Είναι ένα φυσικό αντισηπτικό
Το σαλικυλικό οξύ στο γκρέιπφρουτ 

λειτουργεί επίσης ως αντισηπτικό, το 
οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
αντισηπτικών σπρέι που χρησιμοποιούνται 
για μυκητιακές και βακτηριακές λοιμώξεις.

Βελτιώνει την όραση
Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του ροζ και 

του κόκκινου γκρέιπφρουτ συμβάλλουν 
στην βελτιώση της όρασής σας. Η βήτα-
καροτίνη, η βιταμίνη Α, το λυκοπένιο, η 
λουτεΐνη και η ξανθίνη που περιέχει το 
γκρέιπφρουτ είναι σημαντικά συστατικά για 
τη διατήρηση της υγείας των ματιών.
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ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία: Πάνω από 

4,2 εκατομμύρια 
οι πρόσφυγες

Περισσότεροι από 4,2 εκατ. Ουκρανοί 
πρόσφυγες εγκατέλειψαν τη χώρα μετά την 
εισβολή που διέταξε ο Ρώσος πρόεδρος 
Βλαντίμιρ Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες 
κατέγραψε σήμερα 4.215.047 Ουκρανούς 
πρόσφυγες, κατά 38.646 περισσότερους 
σε σχέση με τη χθεσινή καταμέτρηση. Η 
Ευρώπη δεν έχει γνωρίσει άλλη φορά μετά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τέτοιου είδους 
εισροή προσφύγων.

Περίπου το 90% αυτών που 
εγκατέλειψαν την Ουκρανία είναι γυναίκες 
και παιδιά, καθώς οι ουκρανικές αρχές δεν 
επιτρέπουν την έξοδο από τη χώρα σε 
άνδρες που είναι σε στρατεύσιμη ηλικία.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 
των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι περίπου 
205.500 μη Ουκρανοί είχαν επίσης 
εγκαταλείψει τη χώρα και κάποιες φορές 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να μεταβούν 
στη χώρα προέλευσής τους. Ο ΟΗΕ εκτιμά 

επίσης σε περίπου 6,5 εκατ. τον αριθμό 
των εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων.

Συνολικά, πρόκειται για πάνω από 
10 εκατ. ανθρώπους, δηλαδή για πάνω 
από το ένα τέταρτο του πληθυσμού, που 
έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους είτε 

διασχίζοντας τα σύνορα 
για να βρουν καταφύγιο 
σε γειτονικές χώρες είτε 
καταφεύγοντας σε άλλα 
σημεία της Ουκρανίας.

Πριν από τη σύγκρουση, 
η Ουκρανία είχε πάνω 
από 37 εκατ. κατοίκους 
σε εδάφη που ελέγχονταν 
από το Κίεβο – που δεν 
περιλαμβάνουν πλέον την 
Κριμαία (νότια) την οποία 
προσάρτησε το 2014 η 
Ρωσία, ούτε τις ζώνες στα 
ανατολικά που είναι υπό 
τον έλεγχο φιλορώσων 
αυτονομιστών από την ίδια 

χρονιά.
Σύμφωνα με τη Unicef, πάνω από τα 

μισά των 7,5 εκατ. παιδιών που μετρά η 
χώρα είναι είτε εσωτερικά εκτοπισμένα ή 
πρόσφυγες.

Μόνο η Πολωνία υποδέχεται πάνω από 
το ήμισυ του συνόλου των προσφύγων 
που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από 
την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Σχεδόν 
έξι στους 10 Ουκρανούς πρόσφυγες έχουν 
εισέλθει στην Πολωνία.

Από τις 24 Φεβρουαρίου, 2.451.342 από 
αυτούς τους ανθρώπους έχουν μεταβεί 
στην Πολωνία, σύμφωνα με την Ύπατη 
Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες. Και 
σύμφωνα με τη Unicef, περίπου τα μισά 
είναι παιδιά.

Συνολικά, οι Πολωνοί συνοριοφύλακες 
έχουν καταγράψει 2.481.000 ανθρώπους 
που έχουν εγκαταλείψει την εμπόλεμη 
χώρα έως χθες.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό 
Εσωτερικών, 1,5 εκατ. από τους 
ανθρώπους αυτούς παραμένουν στην 

Πολωνία. Μεταξύ αυτών, 600.000 έχουν 
ήδη λάβει εθνικό αριθμό ταυτοποίησης. 
Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται κυρίως 
στις σχέσεις με τις πολωνικές δημόσιες 
υπηρεσίες, τις υπηρεσίες υγείας, για την 
απόκτηση τηλεφωνικού αριθμού, για 
την πρόσβαση σε ορισμένες τραπεζικές 
υπηρεσίες κ.λπ.

Γερμανία: Προχωρά 
στην απέλαση 40 

Ρώσων διπλωματών 
Με «απάντηση» 
απειλεί η Μόσχα

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, 
Αναλένα Μπέρμποκ, ανακοίνωσε πως το 

Βερολίνο προχωρά στην απέλαση πλήθους 
υπαλλήλων της ρωσικής πρεσβείας, με τα 
σχετικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για 
συνολικά 40 άτομα. Έτοιμο να «απαντήσει» 
έσπευσε να δηλώσει από την πλευρά του 
το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.   

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, 
Αναλένα Μπέρμποκ, έκανε γνωστό 
σήμερα πως πολλοί αξιωματούχοι της 
ρωσικής πρεσβείας θεωρούνται πλέον 
«ανεπιθύμητοι» και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να αποχωρήσουν από τη Γερμανία.

Η ίδια μίλησε, πιο συγκεκριμένα, 

για «σημαντικό αριθμό υπαλλήλων 
της ρωσικής πρεσβείας» που πλέον 
απελαύνονται ως απάντηση στις εικόνες 
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας 
από τη Μπούκα.  

Η προερχόμενη από το κόμμα των 
Πρασίνων επικεφαλής της γερμανικής 
διπλωματίας δήλωσε, επίσης, πως 
το Βερολίνο πρόκειται να ενισχύσει 
αποφασιστικά τη στήριξη που παρέχει στις 
ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις καθώς και 
στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.  

Παράλληλα, υπογράμμισε πως 
πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες 
αντιδράσεις κατά της Ρωσίας τις οποίες 
όμως η Γερμανία πρόκειται να αποφασίσει 
και να επιβάλει στην πορεία μαζί με τους 
εταίρους της. 

Ενεργειακή 
συμφωνία Ε.Ε. 
με εξαιρέσεις

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Σε 
συμφωνία κατέληξε χθες το βράδυ η 
Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. για το ζήτημα 
αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. 
Η Ισπανία και η Πορτογαλία, έπειτα από 
πολύωρες διαβουλεύσεις και αναφορές για 
οργισμένη αποχώρηση για λίγα λεπτά από 
την αίθουσα του Ισπανού πρωθυπουργού 
Πέδρο Σάντσεθ, απέσπασαν διατυπώσεις 
που παραπέμπουν σε μια ιβηρική εξαίρεση 
όσον αφορά τη δυνατότητα επιβολής 
πλαφόν στις τιμές του ρεύματος, στη βάση 
της ενεργειακής τους απομόνωσης από 
το δίκτυο της υπόλοιπης ηπειρωτικής 
Ευρώπης.

Φορολόγηση υπερκερδών
Σύμφωνα με το τελευταίο προσχέδιο των 

Συμπερασμάτων που είχε κυκλοφορήσει 
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προχθές, οι «27» θα στηρίξουν 
επίσης την έκτακτη φορολόγηση των 
ηλεκτροπαραγωγών που εισπράττουν 
υπερκέρδη εξαιτίας της εκτόξευσης της 

τιμής του αερίου και την κοινή προμήθεια 
αερίου και υδρογόνου. Επιπλέον θα 
δεσμευτούν στην αξιοποίηση των 
υποδομών αποθήκευσης υπέρ όλων 
των κρατών-μελών. Υπενθυμίζεται ότι η 
Κομισιόν έχει προτείνει να έχουν γεμίσει οι 
εγκαταστάσεις στο 80% της χωρητικότητας 
έως την 1η Νοεμβρίου φέτος και έως το 
90% από την 1η Νοεμβρίου κάθε χρόνο 
από το 2023.

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
ανακοίνωσαν συμφωνία-ορόσημο που θα 
συμβάλει καταλυτικά στην προσπάθεια 
απεξάρτησης της Ε.Ε. από το ρωσικό 
φυσικό αέριο. Βάσει της συμφωνίας, οι 
ΗΠΑ αναλαμβάνουν –«σε συνεργασία 
με διεθνείς εταίρους»– την παροχή 
τουλάχιστον 15 δισεκατομμυρίων κυβικών 
μέτρων (bcm) επιπλέον υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) φέτος στην Ε.Ε. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να 
εργαστεί από κοινού με τα κράτη-μέλη 
για τη διασφάλιση σταθερής ζήτησης 
για επιπλέον 50 bcm αμερικανικού 
υγροποιημένου αερίου ετησίως 
τουλάχιστον έως το 2030, σε τιμές που «θα 
αντανακλούν μακροπρόθεσμα θεμελιώδη 
δεδομένα». Το χρονοδιάγραμμα της 
αύξησης δεν έχει διασαφηνιστεί, αλλά η 
ευρωπαϊκή πλευρά επιθυμεί να γίνει το 
ταχύτερο δυνατό, σύμφωνα με ανώτερους 
κοινοτικούς αξιωματούχους.

Οι ΗΠΑ και η Ε.Ε., όπως ανακοινώθηκε, 
θα συστήσουν επίσης άμεσα κοινή 
ομάδα δράσης υψηλού επιπέδου για την 
ενεργειακή ασφάλεια, η οποία θα ορίσει 
τις παραμέτρους της συνεργασίας και 
θα προχωρήσει στην εφαρμογή της. Οι 
διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν μεταξύ 
ιδιωτών, αλλά η ευρωπαϊκή πλευρά θεωρεί 
ότι η αναφορά στη συμφωνία «στην τιμή 
σποτ Henry Hub [δείκτης που βρίσκεται 
σε χαμηλότερο επίπεδο από το ολλανδικό 
TTF στο οποίο βασίζονται οι τιμές στην 

Η μικρή βουλή του 
Τορόντο ξανάρχισε 

τις συνεδριάσεις της... 

Μετά από δύο σχεδόν χρόνια παύσης 
των εργασιών της, λόγω κορωνοϊού,  
η  μικρή βουλή... η παλιά φρουρά 
της παροικίας, στο γνωστό πηγαδάκι 
με συζητήσεις και σχόλια επί παντός 
επιστητού...
Από αριστερά Γιάννης Τσάτσος, Μάκης 
Ανδρικόπουλος, Μιχάλης Μουρατίδης, 
Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντώνης 
Λιώλιος, Βασίλης Κωνσταντας, Γιώργος 
Βελόνης και Πασχάλης Κάβος.
Όρθιοι από αριστερά Βίκτωρ 
Καμπουράκης, Κώστας Δράκος, Πήτερ 
Ριζάκος και Κώστας Κουτρουμπής.

Ευρώπη] και σε άλλους σταθεροποιητικούς 
παράγοντες» είναι τέτοια που διασφαλίζει 
τον έλεγχο των τιμών. Η διάρκεια των 
συμβολαίων, επιπλέον, «θα επιδράσει 

ζωτικά» στο 
επίπεδο των 
τιμών, σύμφωνα 
με υψηλόβαθμο 
κοινοτικό αξιω-
ματούχο, ενώ η 
αμερικανική κυ-
βέρνηση μπορεί 
επίσης να 
επηρεάσει τους 
εξαγωγείς μέσω 
της διαδικασίας 
αδε ιοδότησης 
των εξαγωγών.

Οι ΗΠΑ δε-
σμεύτηκαν πως 
θα προχωρούν 
με ταχύτητα 
στην εξέταση 
και έγκριση 
αιτήσεων για 

άδειες περαιτέρω εξαγωγών προς την 
Ε.Ε. Η Κομισιόν από την πλευρά της 
θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για 
επίσπευση των διαδικασιών για την 
αδειοδότηση νέων τερματικών σταθμών 
εισαγωγής LNG. Θα συσταθεί, επιπλέον, 
κεντρική πλατφόρμα μέσω της οποίας 
θα συντονιστούν οι ανάγκες των κρατών-
μελών για επιπρόσθετες προμήθειες 
μεταξύ του Απριλίου και του Οκτωβρίου 
του 2022.

Προμήθεια επιπλέον αμερικανικού LNG 
στην Ευρώπη – Εκτός μέτρων για πλαφόν 
στις τιμές ρεύματος η Ιβηρική.

Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αμερικανικού 
LNG προς την Ε.Ε. έφτασαν πέρυσι τα 
22 bcm, έναντι 18,7 bcm το 2020, ενώ οι 
ευρωπαϊκές εισαγωγές ρωσικού αερίου 
έφτασαν τα 155 bcm. Η Κομισιόν έχει 
θέσει ως στόχο τη μείωση των εισαγωγών 
ρωσικού φυσικού αερίου κατά τα 2/3 ήδη 
από φέτος και την πλήρη εξάλειψή τους 
έως το 2027.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης 
να συνεργαστούν για τη μείωση της 
ζήτησης για φυσικό αέριο, ζήτημα που 
υψηλόβαθμος κοινοτικός αξιωματούχος 
χαρακτήρισε «εξίσου σημαντικό» με την 
αύξηση της προσφοράς.

Η κ. Φον ντερ Λάιεν, σε κοινές δηλώσεις 
με τον κ. Μπάιντεν, μίλησε για «μεγάλο 
βήμα» στην κατεύθυνση της ενεργειακής 
απεξάρτησης από τη Ρωσία. Ο Αμερικανός 
πρόεδρος τόνισε ότι η τρέχουσα κρίση 
«αποτελεί μια ευκαιρία» για ανανεωμένη 
προσήλωση στους στόχους της 
ενεργειακής μετάβασης.

Οχι νέες κυρώσεις
Τα Συμπεράσματα της Συνόδου 

Κορυφής για την Ουκρανία, εν τω μεταξύ, 
που συμφωνήθηκαν χθες τα ξημερώματα, 
δεν περιλαμβάνουν νέες κυρώσεις ή πιο 
προωθημένες διατυπώσεις σχετικά με 
την ουκρανική υποψηφιότητα ένταξης της 
χώρας στην Ε.Ε. Στο κείμενο αναφέρεται 

επίσης ότι «εγκλήματα πολέμου» όπως ο 
βομβαρδισμός αμάχων και μη στρατιωτικών 
στόχων πρέπει να «σταματήσουν άμεσα». 
«Οι υπεύθυνοι και οι συνεργοί τους θα 
λογοδοτήσουν σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο», σημειώνεται.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν μετά τη 
Σύνοδο μετέβη στην Πολωνία. Το 
απόγευμα συναντήθηκε με μέλη της 82ης 
Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στο 
Rzeszów της Πολωνίας, 100 χιλιόμετρα 
από τα ουκρανικά σύνορα, μαζί με τον 
υπουργό Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Οστιν 
και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους. 
Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Πολωνό 
πρόεδρο Αντρεζ Ντούντα.

«Ρεκόρ» κερδών για 
τους ενεργειακούς 

κολοσσούς το 2021
Οι μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου 

και φυσικού αερίου «αποχαιρετούν» 
το 2021 με κέρδη ύψους δεκάδων 
δισεκατομμυρίων δολαρίων έκαστη. Θέμα 
εφάπαξ φορολογίας προκειμένου να 
βοηθηθούν οι καταναλωτές που έχουν δει 
τις τιμές της ενέργειας να εκτοξεύονται στα 
ύψη, θέτουν πολιτικοί στη Βρετανία.

Ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός 
της BP ανακοίνωσε κέρδη ύψους 12,8 
δισεκατομμυρίων δολαρίων για το έτος 
2021, τα υψηλότερα ετήσια κέρδη των 

τελευταίων οχτώ ετών. Ενδεικτικά, μόνο το 
τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, 
τα κέρδη ξεπέρασαν τα 4 δισεκατομμύρια 
δολάρια για τον βρετανικό κολοσσό που 
υπενθυμίζεται όμως πως είχε κλείσει το 
2020 με ζημίες ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων.

Κέρδη ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων 
δολαρίων ανακοίνωσε όμως και ο 
ενεργειακός κολοσσός της Shell για 
το 2021, με τους διευθύνοντες να 
χαρακτηρίζουν την περασμένη χρονιά 
«σπουδαία» για την εταιρεία, και δικαίως 
καθώς τα κέρδη της άγγιξαν πέρυσι τα 19 
δισεκατομμύρια δολάρια.

Ακόμη και για τη ρωσική Gazprom 
ωστόσο, η περασμένη χρονιά ήταν μια 
χρονιά κατάρριψης ρεκόρ. «Αναμένουμε 
τα οικονομικά μας αποτελέσματα για το 
2021 να είναι τα υψηλότερα στην ιστορία 
της Gazprom», δήλωνε πίσω στις αρχές 
Ιανουαρίου ο ισχυρός άνδρας του ρωσικού 
ενεργειακού κολοσσού, Αλεξέι Μίλερ, 
σύμφωνα με ανακοίνωση της ιδίας της 
εταιρείας.

Χρυσή ήταν όμως η περυσινή χρονικά 
και για τους ενεργειακούς κολοσσούς των 
ΗΠΑ, με την ExxonMobil να μετράει κέρδη 
ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
και την Chevron κέρδη ύψους 15,6 
δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μεγάλη κερδοφορία των εν λόγω 
εταιρειών έχει, βέβαια, προκαλέσει και 
έντονες συζητήσεις, σε χώρες όπως 
για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, 
αναφορικά με το ενδεχόμενο οι ενεργειακοί 
κολοσσοί να βάλουν το χέρι στην τσέπη, 
μέσω εφάπαξ φορολογίας (windfall tax), σε 
μια προσπάθεια να μειωθούν τα οικονομικά 
βάρη για τους καταναλωτές που έχουν 
ήδη δει τις τιμές στους λογαριασμούς της 
ενέργειας να εκτοξεύονται στα ύψη.

Από την πλευρά των εταιρειών ωστόσο 
υπάρχουν αντιδράσεις. Η πλευρά της BP 
για παράδειγμα, υποστηρίζει, σύμφωνα 
με το BBC, πως ένας τέτοιος φόρος θα 
περιόριζε τις μελλοντικές επενδύσεις 
της εταιρείας στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ενώ παράλληλα θυμίζει και την 
ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων ζημία 
του 2020.     

Με πληροφορίες από BBC, 
CNN, CNBC
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Πάπας Φραγκίσκος: 
«Συγνώμη» για την 

«πολιτιστική γενοκτονία» 
των αυτοχθόνων 

του Καναδά
Ο πάπας Φραγκίσκος ζήτησε συγγνώμη σήμερα 

από τους αυτόχθονες του Καναδά για τον ρόλο που 
διαδραμάτισε η Καθολική Εκκλησία στα οικοτροφεία όπου 
επιχειρήθηκε να «σβήσει» τον πολιτισμό τους αλλά και 
όπου πολλά παιδιά κακοποιήθηκαν και ενταφιάστηκαν σε 
ανώνυμους τάφους.

Μετά τη συνάντηση που είχε με τους αντιπροσώπους 
διάφορων φυλών αυτοχθόνων, ο ποντίφικας είπε επίσης 
ότι ελπίζει να επισκεφθεί τον Καναδά φέτος τον Ιούλιο.

Ένας από τους αντιπροσώπους, που θέλει να ζητήσει 
ο πάπας συγγνώμη απευθείας στις κοινότητες των 
αυτοχθόνων, στα εδάφη τους στον Καναδά, χαρακτήρισε 
«ιστορική» την ομιλία του.

«Για την αξιοκατάκριτη συμπεριφορά εκείνων των μελών 
της Καθολικής Εκκλησίας, ζητώ συγχώρεση από τον Θεό 
και θέλω να σας πω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι πονώ 
πολύ» είπε ο Φραγκίσκος.

Λίγο νωρίτερα, στη Σάλα Κλεμεντίνα του Βατικανού 
ένας ηγέτης των ιθαγενών προσευχήθηκε στη γλώσσα του 
και ζήτησε από «το μεγάλο πνεύμα» να ευλογήσει τους 
παρόντες.

Περίπου 150.000 παιδιά απομακρύνθηκαν αναγκαστικά 
από τις οικογένειές τους. Πολλά κακοποιήθηκαν, 

βιάστηκαν ή πέθαναν από ασιτία και η Επιτροπή 
Αλήθειας και Συμφιλίωσης χαρακτήρισε «πολιτιστική 
γενοκτονία» την πρακτική αυτή, στην έκθεσή που συνέταξε 
το 2015. Ο δεδηλωμένος στόχος των οικοτροφείων, 
που λειτουργούσαν από το 1831 μέχρι το 1996, ήταν 
να βοηθήσουν στην «αφομοίωση» των ιθαγενών. Τα 
περισσότερα λειτουργούσαν από την Καθολική και την 
Αγγλικανική Εκκλησία, εξ ονόματος της κυβέρνησης.

Ο Φραγκίσκος είπε ότι θα ήθελε να επισκεφθεί τον 
Καναδά γύρω στις 26 Ιουλίου, στη γιορτή της Αγίας Άννας, 
την οποία τιμούν ιδιαίτερα οι Καθολικοί αυτόχθονες.

«Θα ήθελα να είμαι μαζί σας αυτήν την ημέρα. Δεν θα 
έρθω τον χειμώνα!» αστειεύτηκε, προκαλώντας τα γέλια 

των παριστάμενων.
Πέρσι ανακαλύφθηκαν τα λείψανα 215 παιδιών σε 

ένα πρώην σχολείο για αυτόχθονες στο Κάμλουπς, στη 
Βρετανική Κολομβία, το οποίο είχε κλείσει από το 1978. 
Από τότε έχουν βρεθεί εκατοντάδες άλλοι ανώνυμοι τάφοι 
ιθαγενών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τέλος οι κινητήρες 
εσωτερικής καύσης 

και στον Καναδά 
μέχρι το 2035

Όπως φαίνεται, το 2035 θα είναι μια πολύ σημαντική 
χρονιά για την αυτοκινητοβιομηχανία, αφού τώρα και ο 
Καναδάς προστέθηκε στην ολοένα και μεγαλύτερη λίστα 
χωρών που σκοπεύουν μέχρι τότε να απαγορεύσουν 
εντελώς την πώληση νέων οχημάτων με κινητήρες 
εσωτερικής καύσης.

Συγκεκριμένα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ανακοινώσει 
από το Φεβρουάριο του 2020 πως θα απαγορευτούν οι 
πωλήσεων νέων αυτοκίνητων με κινητήρες πετρελαίου 
ή βενζίνης το 2035, ενώ πέρυσι το καλοκαίρι πρότεινε 
αντίστοιχα μέτρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που ίσως 
επηρεάσει και την Ελλάδα. Το ίδιο έχει συμβεί και σε 
πολιτείες της Αμερικής, όπως η Νέα Υόρκη.

Επιστρέφοντας στην ανακοίνωση του Καναδά, η 
κυβέρνηση της χώρα αποκάλυψε το νέο της ‘Σχέδιο 
Μείωσης Εκπομπών’, το οποίο θα επιβάλει όλα τα νέα 
επιβατικά αυτοκίνητα που πωλούνται να είναι μηδενικών 
εκπομπών μέχρι το 2035. Για να πετύχει αυτό το στόχο, 
η κυβέρνηση θα αυξήσει σταδιακά την πίεση στους 
κατασκευαστές, απαιτώντας τουλάχιστον το 20% των 
πωλήσεων να είναι μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2026 
και 60% μέχρι το 2030.

Το σχέδιο του Καναδά είναι πιο επιεικές για τον χώρο 
εργασίας, αφού η κυβέρνηση θέλει μόλις το 35% των 
συνολικών πωλήσεων μεσαίων και βαρέων οχημάτων να 
είναι μηδενικών εκπομπών έως το 2035 και το 100% ενός 
«υποσυνόλου» αυτών μέχρι το 2040.

Ο περιβαλλοντικός στόχος του πλάνου είναι χάρη 
στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το 2035 να μειωθούν οι 
εκπομπές στο 40 με 45% των επιπέδων του 2005, ενώ 
φιλοδοξεί μέχρι το 2050 να πιάσει το «καθαρό μηδέν».

Παραβίασε STOP, 
χτύπησε ποδηλάτη 

και πήρε αποζημίωση. 
Πώς γίνεται;

Πώς γίνεται ένας οδηγός να παραβιάσει STOP, να 
χτυπήσει ποδηλάτη ο οποίος κινείται σε ποδηλατόδρομο, 
να τον τραυματίσει και παρ’ όλα αυτά να πάρει και 
αποζημίωση;

Μπορεί να μοιάζει με πρωταπριλιάτικο αστείο, όμως 
είναι πραγματικό περιστατικό και συνέβη στον Καναδά και 
συγκεκριμένα στο Βανκούβερ. Πριν από οχτώ μήνες ο Ben 
Bollinger έκανε βόλτα με το ποδήλατό του και κινούνταν 
μέσα στα όρια ενός ποδηλατόδρομου ώστε να είναι 
ασφαλής και νόμιμος.

Παρ’ όλα αυτά, όταν χρειάστηκε να διασχίσει τον δρόμο 
ήταν άτυχος. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου παραβίασε το 
STOP που είχε και έπεσε επάνω του. Από τη σύγκρουση 
ο Bollinger «εκτοξεύτηκε» 14 μέτρα μακριά και χρειάστηκε 
να νοσηλευτεί καθώς έσπασε το ένα του χέρι και το ένα 
του πόδι.

Μέχρι τώρα όλη η ευθύνη φαίνεται να βαρύνει τον οδηγό 
του αυτοκινήτου, οπότε αν είναι κάποιος να πληρώσει 
αποζημίωση θα έπρεπε να είναι αυτός. Όμως τελικά 
συνέβη το αντίθετο.

Τελικά 8 μήνες μετά το ατύχημα ο ποδηλάτης έλαβε μια 
ειδοποίηση ότι πρέπει να πληρώσει 3.752,01 δολάρια. Ο 
λόγος γι’ αυτό ήταν ότι το ποδήλατο που χρησιμοποιούσε 
ήταν ανασφάλιστο.

Στον Καναδά ο νόμος υπαγορεύει ότι πρέπει και τα 
ποδήλατα να είναι ασφαλισμένα. Από τη στιγμή που εκείνο 
του Bollinger ήταν ανασφάλιστο, τελικά οι ασφαλιστικές 
ζήτησαν από αυτόν να πληρώσει για τις ζημιές στο 
αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι δεν έφταιγε.

Σε συνέχεια της ιστορίας ο Bollinger υπέστη τόσο 
σοβαρή ζημιά στο χέρι ώστε να χρειαστεί να τοποθετηθούν 
μεταλλικές πλάκες, ενώ οι γιατροί αναφέρουν ότι σε αυτό 
το χέρι δε θα έχει ποτέ ξανά πλήρη κινητικότητα.

Παρ’ ότι, λοιπόν, είναι το θύμα του ατυχήματος και 
απέκτησε μόνιμη βλάβη για όλη του τη ζωή, τελικά θα 
κληθεί να πληρώσει κιόλας.

Συμφωνείτε με αυτή τη νοοτροπία; Ο ανασφάλιστος 
πρέπει να πληρώνει είτε φταίει, είτε όχι;
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«Thunderhead», 
Το Εθνικό Μνημείο 

LGBTQ2+ Του Καναδά

Επιλέχθηκε το σχέδιο που θα ανεγερθεί στο κέντρο 
της Οτάβα ως εθνικό μνημείο LGBTQ2+ του Καναδά. Με 
επωνυμία «Thunderhead», το μνημείο σχεδιάστηκε από 
τη με βάση την Γουίνιπεγκ ομάδα της οποίας επικεφαλής 
είναι οι Liz Wreford, Peter Sampson και Taylor Larocque 
του αρχιτεκτονικού γραφείου Public City Architecture 
Inc. με τους καλλιτέχνες Shawna Dempsey και Lorri Mil-
lan και συνεργάτη τον Αlbert Μcleod. Το μνημείο θα είναι 
ένα γλυπτό περίπτερο με μια σφαίρα ντισκοτέκ που θα 
αναβοσβήνει, στο εσωτερικό του.

Περιλαμβάνει ένα γλυπτό, δημιουργώντας αποτύπωμα 
κορυφής σωρειτομελανία επενδεδυμένο με ανακλαστικά 
πλακίδια, ένα μονοπάτι μέσα από ένα διαμορφωμένο 
πάρκο που ιχνηλατεί την ιστορία της LGBTQ2+ κοινότητας 
του Καναδά και έναν κύκλο ίασης κυκλωμένο από πέτρες 
που έχουν μαζέψει Two-Spirit πρεσβύτεροι (σ.σ. όρος 
που χρησιμοποιείται από ορισμένες ινδιάνικες φυλές της 
Βόρειας Αμερικής για να χαρακτηρίσει αυτούς οι οποίοι στις 
κοινότητές τους τελούν παραδοσιακές τελετές τρίτου φύλου 
και επιτελούν ανάλογο κοινωνικό ρόλο). Θα περιβάλλεται 
από φυτά, συμπεριλαμβανομένου κήπου φαρμακευτικών 
φυτών και οπωρώνα και θα είναι χώρος έκφρασης θλίψης, 
ίασης και εορτασμού.

Ο Καναδάς επενδύει 
δισεκατομμύρια δολάρια 

σε μέτρα υπέρ 
του κλίματος

Περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα και πράσινη 
ενέργεια ήταν μεταξύ των στόχων που όρισε ο Καναδός 
Πρωθυπουργός, Justin Trudeau, στο πλαίσιο ενός σχεδίου 
πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πώς ο Καναδάς 
θα επιτύχει τον στόχο του γύρω από τις εκπομπές άνθρακα.

Σε μια ομιλία στο Βανκούβερ, όπου ανακοινώθηκε 
ένα σχέδιο 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχετικά με 
δράσεις για το κλίμα, ο Καναδός πρωθυπουργός συνέδεσε 
την επιθυμία της Ευρώπης να απογαλακτιστεί από το 
ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά την εισβολή στην 
Ουκρανία, με μια ευρύτερη παγκόσμια ώθηση προς τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Οι ηγέτες με τους οποίους μίλησα στην Ευρώπη 
τις τελευταίες εβδομάδες ήταν ξεκάθαροι: Δεν θέλουν 
απλώς να τερματίσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά θέλουν να επιταχύνουν 
τον ενεργειακό μετασχηματισμό σε καθαρή και πράσινη 
ενέργεια», είπε. «Όλος ο κόσμος εστιάζει στην καθαρή 
ενέργεια», είπε, «και ο Καναδάς δεν έχει την πολυτέλεια να 
μην το κάνει αυτό».

Οι καναδικές βιομηχανικές ενώσεις είπαν ότι το σχέδιο 
παρέχει περισσότερη επιχειρηματική βεβαιότητα, ενώ 
περιβαλλοντικές οργανώσεις είπαν ότι δεν πάει αρκετά 
μακριά, ωστόσο επαίνεσαν την εστίαση στις μεταφορές και 
στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου - τις δύο 
πιο ρυπογόνες πηγές της χώρας.

Η κυβέρνησή της χώρας έθεσε πέρυσι έναν νέο στόχο 
μείωσης των εκπομπών άνθρακα κατά 40 έως 45 τοις 
εκατό κάτω από τα επίπεδα του 2005 έως το 2030.

Ενώ ο Καναδάς αντιπροσωπεύει περίπου το 1,6 τοις 
εκατό των παγκόσμιων εκπομπών CO2, συγκαταλέγεται 
στους 10 μεγαλύτερους παραγωγούς ρύπων παγκοσμίως 
και από εκείνους με τις υψηλότερους κατά κεφαλήν 
εκπομπές.

Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για το κλίμα -το 12ο του 
Καναδά από το 1988- προβλέπει περικοπές κατά 40% στις 
εκπομπές της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Και ορίζει ότι το 20 τοις εκατό όλων των επιβατικών 
αυτοκινήτων και φορτηγών που πωλούνται στον Καναδά 
πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών έως το 2026 και το 
100 τοις εκατό έως το 2035.

Επίσης, δεσμεύτηκαν νέα κεφάλαια για την ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίων.

Καναδάς Οντάριο: 
Βρίσκεται τώρα 
στο 6ο κύμα της 

πανδημίας COVID-19, 
λέει ένας επιδημιολόγος

Το σύνολο των περιπτώσεων της επαρχίας ανέρχεται 
πλέον σε 1.156.656. Επειδή οι δοκιμές PCR είναι 
περιορισμένες, ο ακριβής αριθμός των κατοίκων του 
Οντάριο που έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό δεν είναι 
γνωστός, ωστόσο, χρησιμοποιώντας ιικούς δείκτες στα 
λύματα, η επιστημονική συμβουλή της επαρχίας ορίζει το 
ποσοστό διπλασιασμού κάθε 9,6 ημέρες.

Καναδάς Οντάριο: Μετά από περισσότερα από δύο 
χρόνια καταπολέμησης της COVID-19, ορισμένοι ιατροί 
στο Οντάριο λένε ότι η επαρχία έχει εισέλθει στο έκτο κύμα 
της πανδημίας. Το Οντάριο ανέφερε αύξηση 23 τοις εκατό 
από εβδομάδα σε εβδομάδα στις νοσηλείες COVID-19 την 
Τρίτη, με το Υπουργείο Υγείας να λέει ότι υπάρχουν επί 
του παρόντος 790 ασθενείς με τον ιό στα νοσοκομεία του 
Οντάριο, σε σύγκριση με 639 πριν από μια εβδομάδα. Το 
σαράντα επτά τοις εκατό των νοσηλευομένων ασθενών 
εισήχθησαν με τον ιό και το 53 τοις εκατό εισήχθησαν για 
άλλους λόγους, αλλά βρέθηκαν θετικοί στον ιό, λέει το 
υπουργείο, σύμφωνα με το CP24 News.

«Υπάρχουν περισσότερα κρούσματα τώρα από ό,τι πριν 
από μια εβδομάδα και πριν από δύο εβδομάδες», δήλωσε 
την Τρίτη ο ειδικός σε θέματα μολυσματικών ασθενειών 
Δρ. Isaac Bogoch, αναφέρει το CTV News Canada. 
«Μπορούμε να το ονομάσουμε αυτό κύμα. Απλώς δεν 
γνωρίζουμε το μέγεθος του κύματος. Αλλά είναι εδώ.”

Ο Bogoch είπε ότι το Οντάριο θα πρέπει να 
«παρακολουθήσει στενά τις νοσηλείες» τις επόμενες 
εβδομάδες. «Πιθανότατα θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα 
πρώιμα σημάδια νοσηλειών να αυξάνονται την επόμενη ή 
σε δύο εβδομάδες», είπε. Επιπλέον, το Οντάριο ανέφερε 
επίσης 1.610 νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα 
COVID-19 την Τρίτη, αν και αυτό υποτιμά την πραγματική 
ευρεία μετάδοση του ιού λόγω των περιορισμών στις 
δοκιμές.

Το σύνολο των περιπτώσεων της επαρχίας ανέρχεται 
πλέον σε 1.156.656. Επειδή οι δοκιμές PCR είναι 

περιορισμένες, ο ακριβής αριθμός των κατοίκων του 
Οντάριο που έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό δεν είναι 
γνωστός, ωστόσο, χρησιμοποιώντας ιικούς δείκτες στα 
λύματα, η επιστημονική συμβουλή της επαρχίας ορίζει το 
ποσοστό διπλασιασμού κάθε 9,6 ημέρες.

Η Δρ Ντόρις Γκρίνσπουν, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Ένωσης Εγγεγραμμένων Νοσηλευτών του Οντάριο, 
ανησυχεί για την αύξηση των περιπτώσεων COVID-19 και 
των νοσηλειών.

Εάν δεν είμαστε προσεκτικοί, οι άνθρωποι που 
περιμένουν χειρουργεία και επεμβάσεις θα αναβληθούν 
ξανά επειδή δεν έχουμε αρκετό ανθρώπινο δυναμικό στο 
σύστημα», είπε.

Εν τω μεταξύ, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας 
λέει ότι η επαρχία διαθέτει τα εργαλεία για να χειριστεί τον 
αντίκτυπο της COVID-19.

«Η πιο πρόσφατη μοντελοποίηση δείχνει ότι τα 
νοσοκομεία και το σύστημα υγείας μας μπορούν να 
διαχειριστούν οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα 
σενάρια, ενώ δεν θέτει σε κίνδυνο την ικανότητά μας 
να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το ανεκτέλεστο 
χειρουργείο που προκαλείται από την πανδημία», γράφει 
ο Bill Campbell σε δήλωση.

Καναδάς στο Μουντιάλ 
μετά από 36 χρόνια

Μεγάλες στιγμές για το ποδόσφαιρο του Καναδά. Η 
χώρα της Β. Αμερικής εξασφάλισε την πρόκριση για 
το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, 36 χρόνια μετά την 
τελευταία της παρουσία σε Μουντιάλ

Ο Καναδάς εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα τελικά του 
Μουντιάλ του Κατάρ, για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, 
μετά την άνετη νίκη επί της Τζαμάικα με 4-0, στην τελική 
φάση των προκριματικών του CONCACAF.

Μόλις στο 13′ ο Λαρίν άνοιξε το σκορ για τους Καναδούς 
στο BMO Field του Τορόντο, ενώ λίγο πριν βγει το ημίχρονο, 
ο Μπουκάναν έκανε το 2-0. Η… μεγάλη βραδιά για τους 
Καναδούς ολοκληρώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 83′ 
ο Χόιλετ έκανε το 3-0, ενώ στη συνέχεια το αυτογκόλ του 
Μαριάπα “έγραψε” το τελικό 4-0.

Έτσι, ο Καναδάς «σφράγισε» το εισιτήριο για τα τελικά 
του παγκοσμίου κυπέλλου, παίρνοντας τη μια θέση από τις 
τρεις που δίνει η προκριματική ζώνη της κεντρικής, Βόρειας 
Αμερικής και Καραϊβικής. Η πρώτη φορά που έλαβε μέρος 
σε τελικά Μουντιάλ ήταν το 1986 στο Μεξικό.
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Από τις ευρασιατικές φιλοδοξίες στην 
πεπατημένη του ατλαντισμού. Αλλά και από 
την απομόνωση στην ανάληψη κεντρικού 
μεσολαβητικού ρόλου μεταξύ Ρωσίας και 
Ουκρανίας. Αυτή την πορεία διέγραψε 
τους τρεις πρώτους μήνες του 2022 η 
Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν στο φόντο της 
ουκρανικής κρίσης, αποδεικνύοντας ότι 
καμία αξιολόγηση της κατάστασής της δεν 
μπορεί να είναι ποτέ τελειωτική.

Όπως σημειώνει σε άρθρο του στο For-
eign Policy ο Στίβεν Κουκ του αμερικανικού 
Council on Foreign Relations, πριν από 
λίγους μόλις μήνες η Τουρκία δεν μετρούσε 
πολλούς φίλους και προσπαθούσε να 
αντιμετωπίσει τη συναλλαγματική κρίση 
της, εξευμενίζοντας την Δύση την οποία 
είχε αποξενώσει.

Σήμερα προμηθεύει drones στην Ουκρανία, 
εμφανίζεται ως αναντικατάστατο μέλος 
του δυτικού συνασπισμού ασφαλείας, 
υπενθυμίζει τον ρόλο της ως φύλακα των 
Στενών βάσει της Συνθήκης του Μοντρέ, 
αλλά επίσης την ίδια στιγμή αρνείται να 
υιοθετήσει κυρώσεις κατά της Ρωσίας 
και μετατρέπεται σε καταφύγιο Ρώσων 
ολιγαρχών, οι οποίοι έχουν ήδη ελλιμενίσει 
τις θαλαμηγούς τους στο Μπόντρουμ και 
το Μαρμαρίς. Και βέβαια, ως αποτέλεσμα 
αυτής της ευελιξίας, επιβραβεύεται με 
την φιλοξενία των ρωσο - ουκρανικών 
διαπραγματεύσεων, ως μεσολαβητής 
αποδεκτός και από τις δύο πλευρές, 
υποσκελίζοντας το Ισραήλ που είχε αρχικά 
κινητοποιηθεί για να αναλάβει παρόμοιο 
ρόλο.

Το ότι οι επικριτές του αποδίδουν όλη 
αυτή την κινητικότητα του Ερντογάν στην 
επιθυμία του να συγκαλύψει την επί της 
ουσίας φιλορωσική του τοποθέτηση δεν 

αναιρεί το ότι ακριβώς το επίπεδο των 
σχέσεών του με τον Πούτιν τον καθιστά 
αυτή τη στιγμή διαπραγματευτικά χρήσιμο.

Για την ακρίβεια, τη στιγμή ακριβώς 
που η Τουρκία ανακαλύπτει εκ νέου 
τον “ατλαντικό εαυτό της” κερδίζει, από 
ειρωνεία της τύχης, μεγαλύτερη άνεση 
απέναντι στους Δυτικούς συμμάχους της 

σε σύγκριση με την προ τριμήνου αγωνία 
της να εξασφαλίσει την εύνοιά τους στις 
αγορές.

Το ότι οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. δεν φείδονταν 
μέχρι πρότινος καταγγελιών για την αγορά 
από την Τουρκία ρωσικών συστημάτων 
S-400, για τις προκλήσεις της στην 
ανατολική Μεσόγειο, την ανάμιξή της 
στην λιβυκή κρίση, την εργαλειοποίηση 
του προσφυγικού ή για τη συνεχιζόμενη 
φυλάκιση του ακτιβιστή μαικήνα Οσμάν 
Καβάλα μοιάζει να ανήκει σε ένα ξεχασμένο 
παρελθόν.

Όπως μας θυμίζει ο αρθρογράφος του 
al-monitor Σεμίχ Ιντίζ, από την έναρξη 
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 
μέχρι σήμερα ο Ερντογάν έχει δεχθεί 
επισκέψεις από τους Όλαφ Σολτς, Κυριάκο 
Μητσοτάκη και Γενς Στόλτενμπεργκ, 
ενώ είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει 
με τους Μπόρις Τζόνσον και Εμανουέλ 
Μακρόν στο περιθώριο της Συνόδου του 
ΝΑΤΟ. Στην ίδια σύνοδο ο Τούρκος ηγέτης 
δεν έχασε την ευκαιρία να τονίσει ότι η 
παράταση των αμερικανικών κυρώσεων 
κατά της χώρας του για την προμήθεια των 
S-400 είναι ξένη προς τη διακηρυσσόμενη 
επανασυσπείρωση του ΝΑΤΟ απέναντι 
στη ρωσική επιθετικότητα.

Παράλληλα, και ίσως αυτό να είναι ακόμη 
πιο εντυπωσιακό, η Τουρκία αποκαθιστά 
τις σχέσεις με μεσανατολίτες γείτονές 
της που είχαν προ πολλού διαταραχθεί. 
Το μαρτυρούν αυτό οι συμφωνίες που 
συνυπογράφηκαν κατά τη συνάντηση 
του Ερντογάν με τον ισχυρό άνδρα 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 
Μοχάμαντ μπιν 
Ζάγιεντ, η επίσκεψη του 
Ισραηλινού προέδρου 
Χέρτσογκ στην Άγκυρα 
και η συζήτηση για 
τη δημιουργία ενός 
τουρκο - ισραηλ ι νού 
αγωγού φυσικού 
αερίου, αλλά και η 
χθεσινή απόφαση της 
τουρκικής δικαιοσύνης 
να κλείσει τον φάκελο 
της δολοφονίας Κασόγκι 
που τόσο ενοχλεί τον 
Σαουδάραβα διάδοχο 
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. 
Οι επιφυλάξεις απέναντι 
στις αμερικανικές 

Τι εξασφάλισε ο Ερντογάν από τον πόλεμο στην Ουκρανία

προτεραιότητες και δυνατότητες στην 
περιοχή δημιουργούν μιαν άλλου τύπου 
μεσανατολική συσπείρωση, με κλείσιμο 
παλαιών μετώπων.

Φυσικά τίποτε από ό,τι πράττει ο Ταγίπ 
Ερντογάν δεν είναι άμοιρο εσωτερικών 
πολιτικών επιλογών. Και η στάση του στην 
ουκρανική κρίση ερμηνεύεται επαρκέστερα 
αν ληφθεί υπόψη το ότι πλησιάζουν οι 
εκλογές του 2023. Ο Τούρκος πρόεδρος 
επείγεται να αποτρέψει την περαιτέρω 
επιδείνωση της τουρκικής οικονομίας, 
αλλά και να εμφανίσει στο εκλογικό 
του ακροατήριο την αναβάθμιση του 
διεθνοπολιτικού ρόλου της χώρας: και τα 
δύο εξυπηρετούνται από την ανάδειξή του 
σε κύριο διευκολυντή των διεργασιών για 
τερματισμό το νωρίτερο των εχθροπραξιών 
στην Ουκρανία.

Ενδιαφέρουσα υποσημείωση: η κοινή 
γνώμη στην Τουρκία παραμένει εξόχως 
αντιδυτική. Σε τηλεφωνική δημοσκόπηση 
της εταιρείας Metropoll το 48% των 
Τούρκων θεωρεί τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ως 
κύριους υπεύθυνους για τον πόλεμο, ενώ 
το 7,5% κατονομάζει την ίδια την Ουκρανία 
και μόλις το 33,7% τη Ρωσία. Και η τάση 
αυτή (με ποσοστά 67-68% κατά των 
ΗΠΑ) είναι ισχυρότερη στην εθνικιστική 
πτέρυγα, δηλ. τους ψηφοφόρους είτε 
του αντιπολιτευόμενου IP της Μεράλ 
Άκσενερ, είτε του συμπολιτευόμενου 
MHP του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, το οποίο 
μόλις εξασφάλισε την κοινοβουλευτική 
του επιβίωση, με τη μείωση του ορίου 
κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης από το 
10% στο 7%.

msn.com
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Τι αξία θα είχαν σήμερα 
τα 30 αργύρια του Ιούδα

Ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού με αντίτιμο «τριάντα 
αργύρια» υποδεικνύοντάς τον με ένα φιλί στους στρατιώτες 
του αρχιερέα Καϊάφα, ο οποίος έπειτα τον παρέδωσε στους 
στρατιώτες του Πόντιου Πιλάτου.

Αν και η Βίβλος δεν ξεκαθαρίζει από που προέρχονταν τα 
ασημένια νομίσματα, βάσει διάφορων κειμένων, ερευνητές 
πιστεύουν ότι πιθανότατα ήταν τυριανά σεκέλ, νόμισμα της 
Τύρου, της αρχαίας πόλης του Λιβάνου.

Στην εποχή της Καινής Διαθήκης, το σέκελ άξιζε περίπου 
τέσσερις δραχμές ή τέσσερα δηνάρια (το ρωμαϊκό νόμισμα). 
Ένα νόμισμα είχε βάρος λιγότερο από μισή ουγκιά ασήμι – 
σχεδόν 16 γραμμάρια το καθένα – και η σημερινή αξία του 
θα υπολογιζόταν από 400 έως 500 δολάρια.

Επομένως, κατά προσέγγιση, τα 30 αργύρια θα είχαν 
σημερινή αξία περίπου 12.000 δολαρίων ή 15.000 ευρώ.

Αρχαίο ρωμαϊκό λουτρό 
χρησιμοποιείται εδώ 

και 2.000 χρόνια
Ανάμεσα σε καταπράσινα δάση βρίσκεται η πόλη El 

Hamma στο βόρειο τμήμα της Αλγερίας, στην επαρχία 
Khenchela. Διακρίνεται για το ήπιο, μεσογειακό κλίμα της 
και διαθέτει γραφικά αξιοθέατα και μοναδικά φυσικά τοπία.

Μεταξύ αυτών, μπορείτε να βρείτε ένα σπάνιο… κόσμημα 
– ένα αρχαίο ρωμαϊκό λουτρό που υπάρχει εδώ και 2.000 
χρόνια και έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη εθνική 
ιστορική κληρονομιά στην περιοχή. Το λουτρό ονομάζεται 

Hammam Essalihine και διατηρείται ακόμα και σήμερα όπως 
ήταν πριν από χιλιάδες χρόνια. Γνωστό για τα θεραπευτικά 
του οφέλη, το λουτρό λειτουργεί σαν τουριστικό αξιοθέατο 
προσελκύοντας όχι μόνο τους ντόπιους, αλλά και τουρίστες 
από όλο τον κόσμο.

Το λουτρό βρίσκεται ανάμεσα σε βουνά ύψους 1.500 
μ. και σε συνδυασμό με την ξεχωριστή αρχαία ρωμαϊκή 
αρχιτεκτονική και τις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού 
του προσελκύει κάθε χρόνο περίπου 700.000 επισκέπτες. 
Τα νερά του Hammam Essalhine φημίζονται για την 
καθαρότητά τους και την πλούσια περιεκτικότητά τους σε 
μέταλλα.

Η θερμοκρασία του νερού φτάνει περίπου τους 70 ° C και 
πιστεύεται ότι βοηθάει σε ρευματικές, δερματολογικές και 
αναπνευστικές ασθένειες. Το Hammam Essalihine διαθέτει 
δυο λουτρά – το ορθογώνιο σχεδιασμένο για άντρες και το 
κυκλικό που χρησιμοποιείται από τις γυναίκες.Κάθε λουτρό 
έχει διάμετρο οκτώ μέτρων και βάθος σχεδόν 1,5 μέτρο.

Το μέρος αυτό, ακόμα και μετά από 2.000 χρόνια σεισμών, 
πολιτικής αστάθειας, οικονομικών αγώνων ακόμη και 
πολέμων, εξακολουθεί να υπερηφανεύεται και να συνεχίζει 
την παράδοση μιας καθημερινής τελετής κολύμβησης. Τα 
λουτρά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού 
των κατοίκων της Αλγερίας, καθώς χρησιμοποιούνται 
μέχρι και σήμερα ως χώρος κοινωνικής συγκέντρωσης και 
συζήτησης. 

Αρχαίες φράσεις που 
χρησιμοποιούμε και σήμερα

Με τον όρο αρχαία ελληνική γλώσσα αναφερόμαστε τη 
μορφή της ελληνικής γλώσσας, που ομιλούνταν κατά τους 
αρχαϊκούς χρόνους και την κλασική αρχαιότητα η ακόμη και 
στην ελληνιστική περίοδο. Η νέα ελληνική γλώσσα αποτελεί 
σαφώς συνέχεια της αρχαίας και εξέλιξή της. Ωστόσο 
υπάρχουν πολλές αρχαίες φράσεις που χρησιμοποιούμε 
αυτούσιες ακόμη και σήμερα.

Ας δούμε μερικές χαρακτηριστικές από αυτές:
Νους υγιής εν σώματι υγιεί. Ένα υγιές πνεύμα 

προϋποθέτει υγιές σώμα. Η φράση απηχεί το κλασικό 
αθλητικό ιδεώδες, σύμφωνα με το οποίο η εκγύμναση του 
σώματος ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για σωματική 
και πνευματική υγεία. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι 
μόνο ένα υγιές σώμα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα υγιές 
πνεύμα. 

Ευ αγωνίζεσθαι. Να αγωνίζεσαι με έντιμο τρόπο. Η 
φράση καταδεικνύει τη σημασία της ευγενούς άμιλλας 
καθώς και την επιδίωξη της υπεροχής με θεμιτούς τρόπους.

Κύκνειον άσμα. Το μελωδικό τραγούδι του κύκνου 
λίγο πριν πεθάνει. Μεταφορικά το τελευταίο έργο ενός 
δημιουργού πριν το θάνατό του.

Πυξ λαξ. Σημαίνει με γροθιές και κλωτσιές. Τη φράση 
χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε την αποπομπή 
κάποιου με βίαιο τρόπο ή απότομα.

Τα παιδία παίζει. Το μάθαμε όλοι σαν παράδειγμα 
της αττικής σύνταξης στα αρχαία. Οι αρχαίοι εννοούσαν 
ότι το παιχνίδι είναι σύμφυτο με την παιδική ηλικία. 
Χρησιμοποιείται και για να δείξουμε ότι κάποιος ενήλικας 
συμπεριφέρεται σαν παιδί.

Γνώθι σαυτόν. Αποδίδεται στον Χείλωνα τον 
Λακεδαιμόνιο, έναν από τους επτά σοφούς. Σημαίνει 
γνώρισε τον εαυτό σου, έχε αυτογνωσία.

Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Η φράση 
αποδίδεται στον αρχαίο Έλληνα ποιητή, Μένανδρο και 
σημαίνει ότι δεν είναι έξυπνος αυτός που επαναλαμβάνει 
τα ίδια λάθη.

Ευ ζην. Αυτό θεωρούσε ο Μέγας Αλέξανδρος ότι 
χρωστούσε στο δάσκαλό του Αριστοτέλη. Αρχικά σήμαινε 
τον τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από ηθικές και 
πνευματικές αρετές. Σήμερα έχει περισσότερο την έννοια 
της άνετης και ποιοτικής ζωής.

Μολών λαβέ. Έτσι απάντησε ο Λεωνίδας στις 
Θερμοπύλες όταν ο Ξέρξης ζήτησε την παράδοση των 
όπλων των αμυνομένων Ελλήνων. Έλα να τα πάρεις (τα 
όπλα). Η φράση χρησιμοποιείται και σήμερα με την ίδια 
έννοια, δηλαδή αν τολμάς έλα να με αντιμετωπίσεις, δεν 
παραδίδομαι.

Άρον άρον. Ο όχλος φώναζε «ἆρον ἆρον, σταύρωσον 
αὐτόν» στον Πόντιο Πιλάτο για να καταδικάσει το Χριστό 
σε θάνατο στο Σταυρό. Σημαίνει βιαστικά, με σπουδή και 
χωρίς προσοχή.

Από μηχανής θεός. Η φράση προέρχεται από ένα 
τέχνασμα που χρησιμοποιούσαν στο αρχαίο θέατρο, όταν 
ένας θεός παρουσιαζόταν με ειδικό μηχάνημα (γερανό θα 
λέγαμε σήμερα) από ψηλά και με την παρέμβασή του έδινε 
λύση στην αδιέξοδη πλοκή του δράματος. Μεταφορικά 
χρησιμοποιείται όταν κάποιος εμφανίζεται απροσδόκητα 
και δίνει λύση σε ένα πρόβλημα.

Ήξεις αφήξεις. Πρόκειταο για έναν διφορούμενο 
χρησμό όταν κάποιος στρατιώτης ρώτησε τη Σίβυλλα αν θα 
σκοτωθεί στον πόλεμο. Η απάντηση ήταν «Ήξεις, αφήξεις 
ουκ, εν πολέμω θνήξεις», προφορικά φυσικά. Η διαφορά 
είναι στο κόμμα μετά το ουκ που αλλάζει το νήμα της 
φράσης, δηλαδή «Θα πας, θα γυρίσεις (δεν) θα πεθάνεις 
στον πόλεμο». Το λέμε όταν κάποιος έχει διφορούμενες 
θέσεις, αντιφάσκει.

φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Το είπε 
ο Λαοκόων στους Τρώες προειδοποιώντας τους να μην 
δεχτούν τα δώρα (Δούρειος Ίππος) των Ελλήνων. Σημαίνει 
να είσαι επιφυλακτικός με τους εχθρούς ακόμα κι όταν 
φέρνουν δώρα.

ἔπεα πτερόεντα. Η φράση αναφέρεται από τον Όμηρο 
στην Ιλιάδα και σημαίνει τα λόγια που τα παίρνει ο άνεμος, 
που πετούν. Σημαίνει ακριβώς το ίδιο και σήμερα, λόγια 
του αέρα, που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία.

*Κάποιες από τις φράσεις είναι μάλλον μεταγενέστερες 
των αρχαίων Ελλήνων ωστόσο τις αναφέρουμε καθώς 
διατηρούν όλα τα χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής. 

Το πρώτο ποδήλατο στην 
Ελλάδα ήρθε το 1870

Δημοσίευμα της εφημερίδας «Αλήθεια» στις 29 
Ιανουαρίου 1870, αναφέρει ότι το 1869 είναι το έτος 
εισαγωγής στην Ελλάδα του ποδηλάτου, του «περίεργου 
τούτου και δυσκόλου άμα είδους παιδιάς και ταχυδρομίας», 
δηλαδή ενός περίεργου και συνάμα δύσκολου είδους για 
παιχνίδι και ταχυδρομικές υπηρεσίες. Όπως ανέφερε η 
εφημερίδα εισαγωγείς του ποδηλάτου ήταν ο βασιλιάς 
Γεώργιος Α’ και ο γιατρός και δήμαρχος Πειραιά, Παύλος 

Δαμαλάς.
Στην Ελλάδα το 1890, ιδρύθηκε η Διεθνής Ποδηλατική 

Ομοσπονδία και έγιναν οι πρώτοι ποδηλατικοί αγώνες. Το 
πρώτο ποδηλατοδρόμιο της χώρας κατασκευάστηκε στην 
Αθήνα για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. 
Αυτό το ποδηλατοδρόμιο, έδωσε τη θέση του στο μετέπειτα 
ποδοσφαιρικό γήπεδο Καραϊσκάκη, που αποτελεί τη 
σημερινή έδρα του Ολυμπιακού.

Σήμερα ο αριθμός των ποδηλάτων υπολογίζεται ότι 
ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο παγκοσμίως. Την εποχή 
εκείνη το ποδήλατο ήταν σε εξέλιξη κι αν υποθέσουμε ότι 
η εισαγωγή αφορούσε ένα «σύγχρονο» μοντέλο θα πρέπει 
να ήταν κάπως σαν αυτό της φωτογραφίας.

Έτσι ήταν πραγματικά 
το πρόσωπο του 
Ιουλίου Καίσαρα

Μια νέα 3D αναδημιουργία του κεφαλιού του Ιουλίου 
Καίσαρα μας χαρίζει για πρώτη φορά την πλέον ακριβή 
εικόνα του μεγάλου Ρωμαίου πολίτικου, στρατηγού και 
Ύπατου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Αυτό που κερδίζει την προσοχή είναι αναμφισβήτητα 
το σχήμα του κρανίου του, κάτι που στο σύνολο των 
απεικονίσεων του στις εικαστικές τέχνες -γλυπτική, 
ζωγραφική- δεν ήταν εμφανές αφού παρουσιαζόταν μια 
εξιδανικευμένη εικόνα του, σε αντίθεση με τις αναφορές 

των σύγχρονων του ιστορικών.
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν σε ειδική εκδήλωση για την 

προώθηση ενός νέου βιβλίου για τον Ιούλιο Καίσαρα, 
από τον αρχαιολόγο Tom Buijtendorp στο Εθνικό Μουσείο 
Αρχαιοτήτων στο Λέιντεν της Ολλανδίας. Ο Buijtendorp 
προχώρησε στην δημιουργία μιας 3D εκδοχής του κεφαλιού 
του Ιουλίου Καίσαρα βασιζόμενος σε μια μαρμάρινη προτομή 
του Ρωμαίου ηγέτη. Το έργο εκπονήθηκε στο Rijksmu-
seum van Oudheden. Η αρχαιολόγος και ανθρωπολόγος 
Maja d’Hollosy προχώρησε σε τρισδιάστατη σάρωση 
της μαρμάρινης προτομής και πρόσθεσε τις απαραίτητες 
λεπτομέρειες δανειζόμενη στοιχεία από πορτρέτα του 
Ιουλίου Καίσαρα για να μπορέσει να καλύψει τα «κενά» 
που άφηναν στην σκιαγράφηση του προσώπου, τα σημεία 
που η προτομή είχε υποστεί ζημιές ή φθορές.

Για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που τώρα βλέπετε και 
να έχουμε μια πολύ ρεαλιστική απεικόνιση του προσώπου 
του έγινε χρήση σιλικόνης και πηλού. Το αποτέλεσμα, 
σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι να έχουμε σήμερα την 
πιο ρεαλιστική απεικόνιση του Ιουλίου Καίσαρα αφού 
για πρώτη φορά δεν έγιναν… εκπτώσεις στην απόδοση 
του παράξενου σχήματος του κεφαλιού του, κάτι που οι 
ιστορικοί της εποχής απέδιδαν στη διαδικασία του τοκετού.

«Έχει ένα αρκετά μεγάλο εξόγκωμα στο κεφάλι του. 
Σύμφωνα με τους γιατρούς, αυτή η παραμόρφωση μπορεί 
να συμβεί όταν η γέννα είναι αρκετά δύσκολη, όπως 
συνέβη στην περίπτωσή του. Δεν αποτελεί επινόηση του 
καλλιτέχνη» εξηγεί ο Buijtendorp σε τοπική εφημερίδα.
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Τα πιο δημοφιλή ποστ στο 
Facebook μας δείχνουν 
πόσο ευάλωτα είναι τα 
social media στη 
χειραγώγηση. Αυτό είναι 
το βασικό συμπέρασμα 
αμερικανικής έρευνας 
τα ευρήματα της οποίας 
δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Το αμερικανικό Integrity Institute, μια ΜΚΟ που 
συστάθηκε σχετικά πρόσφατα από βετεράνους του 
κλάδου των social media, έδωσε στις 30 Μαρτίου στη 
δημοσιότητα την πιο πρόσφατη ανάλυσή του για όλα 
εκείνα που ήταν δημοφιλή στο Facebook μέσα στο 
2021 (The Integrity Institute’s Analysis of Facebook’s 
Widely Viewed Content Report).

Στην έκθεσή του, το Integrity Institute διαπιστώνει ότι 
οι περισσότερες από τις πιο δημοφιλείς αναρτήσεις 
στο Facebook για το έτος 2021 προέρχονταν από 
πηγές που ήταν ανώνυμες ή ανεπιθύμητες (spam), 
ενώ πολλές από αυτές τις αναρτήσεις αποτελούσαν 
και αναπαραγωγές μη-πρωτότυπου (unoriginal) 
περιεχομένου.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της συγκεκριμένης 
έρευνας, η Washington Post υποστηρίζει πως εκείνα 
φανερώνουν «πόσο ευάλωτη είναι η πλατφόρμα 
του Facebook στην χειραγώγηση από κακόβουλους 
δρώντες (bad actors) που ανταγωνίζονται αλλήλους 
διεκδικώντας μαζική απήχηση».   

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το γεγονός πως τέτοιου 
τύπου αναρτήσεις (spammy, unoriginal) είναι τόσο 
δημοφιλείς «θα έπρεπε να αποτελεί πηγή μεγάλης 
ανησυχίας για το ίδιο το Facebook».

Σημειωτέων πως οι δύο ιδρυτές του Integrity In-
stitute, ο Sahar Massachi και ο Jeff Allen, έχουν 
αμφότεροι εργαστεί στο παρελθόν στο Facebook, 
όπερ σημαίνει ότι είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των 
έσω κάποιες από τις λειτουργίες της πλατφόρμας, 
ενώ τα ευρήματα της έρευνάς τους επί της ουσίας 

Facebook: Τα πιο δημοφιλή ποστ «αποκαλύπτουν» 
τη χειραγώγηση των social media

ταιριάζουν και με όσα έχει καταγγείλει σχετικά τα 
τελευταία χρόνια η επίσης πρώην εργαζόμενη στο 
Facebook Φράνσις Χόγκεν.

Για να αξιολογήσουν τα δημοφιλή ποστ του Facebook 
(στοιχεία για τα οποία παίρνουν από το ίδιο το Fa-
cebook και τις σχετικές τριμηνιαίες εκθέσεις «Wide-

ly Viewed Content Reports» με το πιο δημοφιλές 
περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα) οι 
ερευνητές του Integrity Institute χρησιμοποιούν μια 
σειρά από βασικά ερωτήματα τα οποία σχετίζονται με 
τον γραμματισμό ή εγγραμματισμό στα μέσα (media 
literacy).

Ποιός δημιούργησε το περιεχόμενο του κάθε ποστ; 
Πώς το δημιούργησε; Πώς το διανέμει/προωθεί; 
Μπορεί να θεωρηθεί αυτό το περιεχόμενο κακόβουλο/
βλαβερό ή χειριστικό (manipulative); Αυτά είναι 
κάποια από τα βασικά ερωτήματα μέσα από τα 
οποία οι ερευνητές του Integrity Institute επιχειρούν 
να αξιοποιήσουν την ποιότητα κάθε δημοφιλούς 
ανάρτησης στο Facebook.

Όσο για τα ευρήματα της έρευνάς τους, εκείνα 
είναι αποκαρδιωτικά: Κι αυτό διότι πάνω από τα 

Με πορτοκαλί χρώμα τα ποσοστά επί του συνόλου των αναρτήσεων που δεν ανταποκρίνονται σε όλα 
τα media literacy κριτήρια Πηγή: Integrity Institute

2/3 (από το 67% δηλαδή περίπου) των δημοφιλών 
αναρτήσεων στο Facebook αξιολογούνται ως 
δυνητικά προβληματικές με βάση τουλάχιστον ένα 
από τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για ποστ τα οποία 
μπορεί να είναι από απρόσωπα, αδιαφανή και 
κακόβουλα έως ψευδή και συκοφαντικά, ενώ πολλά 
από πολλά από αυτά απλώς αναπαράγουν άλλες 
αμφιβόλου προέλευσης, ποιότητας και αξιοπιστίας 
αναρτήσεις με μοναδικό στόχο την προσέλκυση likes.

kathimerini.gr
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Παρασκευή Κουτσαΐδη: 
η τυφλή μαθήτρια από 

την Κρήτη που αρίστευσε 
στις εξετάσεις

«Στη ζωή δεν υπάρχει λόγος να αποθαρρύνεται κανείς». 
Παρασκευή, 18, εκ γενετής τυφλή. Και προσεχώς φοιτήτρια. 
Διάβασε όλα τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου σε γραφή Braille, 
αρίστευσε στις εξετάσεις και με μέσο όρο 19,9 κατοχύρωσε 
τη θέση της στο Πανεπιστήμιο.

«Μου αρέσουν οι ξένες γλώσσες για αυτό θα δηλώσω 
πρώτη τη Γαλλική Φιλολογία. Στο μέλλον θα μου άρεσε να 
διδάξω ή να ασχοληθώ με τη μετάφραση και τη διερμηνεία» 
λέει η Παρασκευή Κουτσαΐδη. Το φθινόπωρο που έρχεται, 
θα ανέβει τα σκαλιά της Φιλοσοφικής χρησιμοποιώντας το 
λευκό μπαστούνι της.

Γεννήθηκε με συγγενές γλαύκωμα και ανιριδία- μια πολύ 
σπάνια κατάσταση, κατά την οποία απουσιάζει η ίριδα, 
το χρωματιστό τμήμα του ματιού. Τα μάτια της είναι σαν 
δυο μικρές λίμνες. «Βλέπω ελάχιστα. Κάποια σχήματα και 
κάποια χρώματα. Από το νόμο θεωρούμαι τυφλή». Όταν 
ήταν μικρή την «έτρωγαν» τα «γιατί»: «δυσκολευόμουν 
να καταλάβω γιατί φαίνεται τόσο έντονη η διαφορά μου 
με τους υπόλοιπους. Τα μάτια μου είναι ολόκληρα γαλάζια 
και τα παιδιά, ήταν αδιάκριτα, ρωτούσαν για να μάθουν. 
Καθώς μεγάλωνα, αυτό που με ενδιέφερε δεν ήταν το να 
μη ρωτήσουν -κι εγώ θα ρώταγα αν έβλεπα ένα κορίτσι σαν 
εμένα- ήταν να μη γίνει το πρόβλημα της όρασής μου αιτία 
για να μου φέρονται διαφορετικά». Δυνατό στήριγμα στη 
ζωή της, είναι πάντα ο αδερφός της, φοιτητής στο τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Πάτρας.

Η μητέρα της, καθηγήτρια Αγγλικών στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης και ο πατέρας της, ηλεκτρονικός στο Ίδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, επέλεξαν παρά 
το πρόβλημα όρασης, να την γράψουν σε ένα σχολείο 
με αρτιμελείς μαθητές και όχι σε ειδικό. Πήρε απολυτήριο 
με άριστα από το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης 
«ήμουν η μόνη τυφλή στην τάξη αλλά δεν είχα πρόβλημα, 
παρακολουθούσα κανονικά. Οι συμμαθητές μου έβλεπαν 
ενώ εγώ όχι και πιστεύω ότι δεν κέρδισα μόνο εγώ 
από αυτούς αλλά και εκείνοι που έζησαν από κοντά το 
πρόβλημα μου».

Τη χρονιά που πέρασε, ακολούθησε την ίδια σκληρή 
προετοιμασία με τους συμμαθητές της, στο τέλος όμως, 
έδωσε ενδοσχολικές εξετάσεις: «Κανονικές Πανελλήνιες 
είναι δύσκολο να δώσεις γιατί δεν επιτρέπει το Υπουργείο 
να μεταφραστούν τα θέματα σε γραφή Braille. Διαγωνίζεσαι 
ενδοσχολικά, σε θέματα ανάλογου επιπέδου δυσκολίας».

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, πέρσι πήρε το τελευταίο πτυχίο 
Γαλλικών ενώ φέτος λόγω του εντατικού διαβάσματος, 
«έμεινα λίγο πίσω στο πιάνο». Οι καθηγητές της μιλούν για 
μια αγωνίστρια της ζωής.

«Αρίστευε συνεχώς σε όλα τα μαθητικά της χρόνια. 
Είναι καταπληκτικό παιδί» λένε θαυμάζοντας τα ταλέντα 
και το πείσμα της: «Συμμετείχε σε ένα σωρό εξωσχολικές 
δραστηριότητες, ακόμα και στις κινηματογραφικές 
προβολές ερχόταν και προσπαθούσε με το ζουμ μιας 
φωτογραφικής μηχανής να φέρει πιο κοντά τις αμυδρές 
εικόνες της οθόνης». «Αυτό ήταν ένα δικό μου τρικ» 
σχολιάζει η ίδια. Στο facebook, φίλοι και γνωστοί την 
συγχαίρουν για την βαθμολογία της και εκείνη απαντάει σε 
όλους άμεσα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ανάγνωσης 
οθόνης και μια συσκευή που τα εμφανίζει σε Braille.

Νιώθει αγχωμένη. «Θα επιδιώξω να είμαι όσο γίνεται πιο 
ανεξάρτητη. Ξέρω ότι η Αθήνα δεν είναι η πιο φιλική πόλη 
για άτομα με αναπηρίες αλλά και το Ηράκλειο έχει περίεργη 

ρυμοτομία, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί 
κάπως οι συνθήκες- το ίδιο και στην εκπαίδευση. Με το 
Πανεπιστήμιο, έχω μια αγωνία,  πώς θα προσαρμοστώ». 
Στόχος της να τελειώσει στα τέσσερα χρόνια και να κάνει 
μεταπτυχιακό.

«Στη ζωή δεν υπάρχει λόγος να αποθαρρύνεται κανείς» 
είναι το μήνυμα που στέλνει η Παρασκευή. «Αν έχουμε 
ανθρώπους δίπλα μας που μπορούν να μας υποστηρίξουν 
αξίζει να προσπαθούμε. Κι εγώ χρωστάω, στους γονείς 
και τους καθηγητές μου». Μόλις της είπα ότι τη συγχαίρω 
διπλά, μου απάντησε ότι η επιτυχία της δεν έχει καμία 
ιδιαιτερότητα. «Για μένα είναι απόλυτα φυσιολογικό» 
λέει αποδεικνύοντας ότι δε χρειάζεται να βλέπεις για να 
κοιτάζεις ψηλά.

Πατέρας υπόδειγμα 
μεγαλώνει μόνος 4 αγόρια

« Λιώνω όταν μου λένε μπαμπά σ’ 
αγαπάμε. Δεν υπάρχει η λέξη κούραση 

όταν είσαι γονιός»
Υπάρχουν άνθρωποι που είναι γεννημένοι για τα δύσκολα, 

αλλά δεν το γνωρίζουν μέχρι να έρθουν αντιμέτωποι με μια 
πραγματικότητα που δεν είχαν φανταστεί. Κάπως έτσι, ο 
Γιάννης Τσέρκης από την Κάρπαθο βρέθηκε να μεγαλώνει 
τέσσερα αγόρια μόνος του (το ένα από βρέφος) και παρ’ ότι 
τα βρήκε σκούρα στην αρχή, σήμερα είναι ένας μπαμπάς 
υπόδειγμα.

Την συγκινητική, όσο και διδακτική ιστορία του, μάθαμε 
από τη συνέντευξη που έδωσε στο iefimerida.gr, όπου 
μίλησε για όλα όσα περιλαμβάνει το ταξίδι του ως γονιός, τα 
δύσκολα, τα όμορφα, και όλα όσα του έμαθαν αυτά τα εννιά 
χρόνια που μεγαλώνει τα παιδιά του, τα οποία σήμερα είναι 
αισίως 13, 12, 10 και 8 ετών.

«Το πρώτο διάστημα ένιωθα απόγνωση γιατί δεν ήξερα 
να κάνω τίποτα», θυμάται, «Δεν ήξερα να αλλάζω πάνες, 
να μαγειρεύω. Θυμάμαι έκαιγα τα γάλατα τους, τα παιδιά 
έκλαιγαν γιατί πεινούσαν και αναγκαζόμουν να πάρω 
έτοιμο φαγητό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα στην αρχή. 
Αργότερα, ξεκίνησα δειλά δειλά να κάνω κάποια πράγματα 
και το βράδυ πριν πέσω για ύπνο έλεγα “Ευτυχώς βγήκε 
και αυτή η μέρα”».

Πάνω σε όλα, ο Γιάννης ήταν και άνεργος εκείνον 
τον καιρό, αφού είχε λήξει η σύμβασή του ως εποχικός 
υπάλληλος: «Δεν γινόταν να πάω να πιάσω δουλειά γιατί 
τα παιδιά ήταν πολύ μικρά και με χρειάζονταν κοντά τους. 
Όταν έπεφταν για ύπνο, κάποιες ημέρες πήγαινα για 

δουλειά τη νύχτα και τις περισσότερες φορές για ελάχιστα 
χρήματα. Υπήρχαν βράδια που δούλευα και το πρωί ήμουν 
κανονικά μαζί τους. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή και φυσικά 
δεν εμπιστευόμουν κανέναν άλλον να είναι μαζί τους».

Μετά από τόσα χρόνια και τόσες δυσκολίες, όμως, τα 
έχει καταφέρει πλέον μια χαρά. Είναι ένας πανευτυχής 
εργαζόμενος γονιός που μπορεί να κάνει τα πάντα και έχει 
την κάθε μέρα υπό έλεγχο: «Ξυπνάω στις 6 το πρωί για 
να τους ετοιμάσω τα ρούχα, να είναι σιδερωμένα και μετά 
ετοιμάζω τις τσάντες με τα φαγητά τους – τα μικρότερα 
μένουν στο ολοήμερο. Έπειτα πηγαίνω στο δωμάτιο 
τους ξυπνάω με χαρά και λιώνω όταν μου λένε “μπαμπά 
σ’ αγαπάμε”. Στη συνέχεια τους αφήνω στο σχολείο και 
πηγαίνω στη δουλειά μου, όπου επιστρέφω το μεσημέρι 
και ξεκινάνε όλες οι δουλειές: μαγείρεμα, καθάρισμα, 
πλυντήριο, διάβασμα και εξωσχολικές δραστηριότητες. Το 
βράδυ θα επιστρέψουμε σπίτι θα τσιμπήσουμε κάτι ελαφρύ 
γιατί δεν θέλω να τρώνε βαριά και θα συζητήσουμε πώς 
περάσαμε την ημέρα μας, θα διαβάσουμε βιβλία, θα δούμε 
καμιά ταινία. Πιστεύω πως γεννήθηκα για τα παιδιά».

Για το τέλος, ο απίθανος αυτός μπαμπάς έχει μια 
συμβουλή για όλους τους πατεράδες και συζύγους εκεί έξω: 
«Με πολλή αγάπη θα συμβούλευα τους μπαμπάδες όταν 
επιστρέφουν από την εργασία τους να βοηθάνε μέσα στο 
σπίτι και να μην τα περιμένουν όλα έτοιμα από τις γυναίκες 
τους. Ούτε να τις μειώνουν, ούτε να λένε “επέστρεψα 
κουρασμένος”. Δεν υπάρχει η λέξη κουράστηκα όταν 
αποφασίζεις να γίνεις γονιός. Πρέπει οι άντρες να είμαστε 
υπεύθυνοι για την οικογένεια μας. Η κάθε μανούλα 
τραβάει μεγάλο ζόρι μέσα στο σπίτι γιατί πρέπει να φέρει 
εις πέρας πολλούς ρόλους σε ένα μόλις 24ωρο. Εγώ τα 
συνειδητοποίησα όλα αυτά μόλις έμεινα μόνος στο σπίτι με 
τέσσερα παιδιά».

Ιερείς με καταγωγή απο 
Σίκινο και Σύρο: Ο Ένας 
βιολιστής και ο άλλος… 

βατραχάνθρωπος!
Δύο ιερείς με πολύ 

ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά λειτουργούν 
στο μικρό νησί των 
Κυκλάδων, στη 
Σίκινο, με τον έναν 
να είναι πρώην 
β α τ ρ α χ ά ν θ ρ ω π ο ς 
και κομάντο, ενώ ο 
δεύτερος είναι εξαίσιος 
βιολιστής και καλός 
τραγουδιστής.

Φ ω τ ε ι ν ά 
π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α 
ιερέων, φυσικά 
το παρελθόν τους δε είναι κατακριτέο αντιθέτως είναι 
φωτεινό παράδειγμα, είναι φάροι ζωής και δεν επηρεάζει 
το σημαντικό έργο που επιτελούν όλα αυτά τα χρόνια, 
καθώς και οι δύο είναι άξιοι ιερείς που έχουν κερδίσει τον 
θαυμασμό και την αγάπη των ενοριτών.

Οι δύο ιερείς, ο πατήρ Σπυρίδων Βουρλάκος και ο πατήρ 
Θοδωρής Αρσενικός, αποτελούν τη “ψυχή” του μικρού 
κυκλαδίτικου νησιού – αγαπητοί σε όλους τους κατοίκους, 
με πολλές δραστηριότητες όταν δεν ιερουργούν.

Ο πρώτος είναι βετεράνος κομάντο και ο δεύτερος 
εξαίσιος βιολιστής, με έφεση και στο τραγούδι.

Ο πατήρ Σπυρίδων, με καταγωγή από τη Σύρο, σε 
ηλικία 16 ετών υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό και 
εργάστηκε ως μάγειρας στα καράβια, θέλοντας να 
βοηθήσει οικονομικά την πολύτεκνη οικογένειά του. Στα 
20 του έγινε βατραχάνθρωπος, ενώ στη συνέχεια μπήκε 
σε ομάδα κομάντος στη Σχολή Χωροφυλακής Ρεθύμνου, 
έχοντας αποσπάσει αρκετές διακρίσεις. Όλα τα παραπάνω 
τα εγκατέλειψε για να εγκατασταθεί μόνιμα στη Σίκινο 
και να γίνει ιερέας. Πλέον, σε ηλικία 60 ετών δηλώνει 
“ευλογημένος και ευχαριστημένος” που κατοικεί στο μικρό 
αυτό κυκλαδίτικο νησί, ενώ τονίζει πως με θέληση και πίστη 
οι άνθρωποι μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους.

“Η θέληση είναι ο μοχλός που κινεί κάθε προσπάθεια, 
που υλοποιεί κάθε σκέψη. Θέλω να περάσω το μήνυμα 
στα παιδιά μου πως όταν επιθυμούμε κάτι πολύ το 
καταφέρνουμε” αναφέρει χαρακτηριστικά ο πατήρ 
Σπυρίδων, ο οποίος ιερουργεί στον Ιερό Ναό της 
Παντάνασσας.

Ο παπάς… βιολιστής!
Η Σίκινος δεν έχει μόνο παπά … βατραχάνθρωπο αλλά 

και βιολιστή, καθώς δεν νοείται πανηγύρι που να μην 
συμμετέχει ο πατήρ Θεόδωρος. Έμαθε μόνος του να παίζει 
βιολί και πλέον τραγουδάει αρκετά χειμωνιάτικα βράδια, 
όταν το νησί είναι έρημο και οι ελάχιστοι κάτοικοι αναζητούν 
τρόπους διασκέδασης.

Σε πανηγύρια και γιορτές μαζευόμαστε οι κάτοικοι και 
παίζω με το βιολί παραδοσιακά, νησιώτικα, τραγούδια. 
Επίσης, είναι δύσκολοι οι χειμώνες στο νησί και πρέπει να 
βρούμε τρόπους να περάσει η ώρα και να διασκεδάσουμε. 
Γι’ αυτό μαζευόμαστε είτε σε σπίτια, είτε σε κάποιο μαγαζί, 
τρώμε και πίνουμε όλοι μαζί παρέα” αναφέρει στο ΑΠΕ – 
ΜΠΕ ο 53χρονος ιερέας.

Τον Δεκαπενταύγουστο, του Σταυρού, των Εισοδίων της 
Θεοτόκου, της Ζωοδόχου Πηγής και της Παντανάσσης 
το χωριό συγκεντρώνεται, οι παπάδες λειτουργούν και 
τα μακριά τραπέζια γεμίζουν με λογής – λογής καλά: 
φαβοκεφτέδες, γίγαντες, αμπελοφάσουλα, ψάρια και 
θαλασσινά, σικινιώτικο κρασί, ντόπιο γεμιστό κατσίκι.

Όλο το χωριό είναι καλεσμένο στα πανηγύρια, καθώς 
επίσης και οι ξένοι τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. 
Μετά το τραπέζι αρχίζουν τα όργανα και ξεκινά ο χορός, 
με τον πατέρα Θεόδωρο να παίρνει το βιολί και να δίνει τη 
δική του παράσταση.
Τις ώρες που δεν έχει λειτουργία, ο ιερέας ασχολείται με 
τα μελίσσια, καθώς είναι έμπειρος μελισσοκόμος, ενώ 
καλλιεργεί και τον κήπο του.
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Η Μαριούπολη ιδρύθηκε επίσημα το 1778, έπειτα 
από αίτημα της Αικατερίνης Β’ της Ρωσίας, της 
γερμανίδας τσαρίνας, η οποία –μετά την υπογραφή 
της Συνθήκης του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή το 1774– 
είχε αποσπάσει από τους Οθωμανούς το δικαίωμα 
τα πλοία του στόλου της να πλέουν ελεύθερα προς 
τη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω Βοσπόρου και Αιγαίου 
με υψωμένη τη ρωσική σημαία.

Αλλά για να μπορούν τα καράβια της να σκίζουν τα 
νερά της Mare Nostrum και να συναλλάσσονται με 
τα λιμάνια της, η Μεγάλη Αικατερίνη «χρειαζόταν 
ανθρώπους ειδικούς στα ρεύματα και στους ανέμους, 
όχι μόνον στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και στο Αιγαίο. 
Χρειαζόταν Ελληνες που για περισσότερα από 
2.500 χρόνια γνώριζαν και ακολουθούσαν εκείνες τις 

οδούς, κατά μήκος των ακτών 
που σήμερα ονομάζονται 
Κριμαία και Ντονμπάς και 
που στην αρχαιότητα ήταν 
εδάφη των Ταύρων και των 
Σκυθών. Σε εκείνα τα μακρινά 
–αλλά όχι άγνωστα– μέρη οι 
Ελληνες είχαν τοποθετήσει 
μια παραλλαγή του μύθου της 
Ιφιγένειας, που παρουσιάστηκε 
από τον Ευριπίδη τον 5ο 
αιώνα π.Χ. στην Ιφιγένεια εν 
Ταύροις», γράφει σε άρθρο της 
στην La Repubblica η Κατερίνα 
Καρπινάτο.  

Η ιταλίδα πανεπιστημιακός, 
καθηγήτρια Νεοελληνικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο 
Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της 
Βενετίας, μας πληροφορεί 
ότι η τραγωδία του Ευριπίδη 
συγκαταλέγεται μεταξύ των 
έργων που φέτος το καλοκαίρι 
θα ανέβουν στη σκηνή 
του επιβλητικού Αρχαίου 
Θεάτρου των Συρακουσών 
σε σκηνοθεσία του Τζάκοπο 
Γκάσμαν, του μικρότερου από 
τους γιους του Βιτόριο Γκάσμαν. 
Διερωτάται καταρχάς πώς θα 
απεικονιστεί στην παράσταση η 
«μακρινή Ταυρίδα», δεδομένης 
της τραγικής κατάστασης 
που επικρατεί στην εμπόλεμη 
Ουκρανία, ενώ στη συνέχεια 
παρουσιάζει εν συντομία 

την πλοκή της τραγωδίας με πρωταγωνίστρια την 
Ιφιγένεια.

Ο πατέρας της, ο Αγαμέμνονας, σχεδίαζε να τη 
θυσιάσει στην Αυλίδα για να εξασφαλίσει πως θα 
πνεύσουν ούριοι άνεμοι για τον ελληνικό στόλο 
που επρόκειτο να εκστρατεύσει κατά της Τροίας για 
να εκδικηθεί την αρπαγή της Ωραίας Ελένης από 
τον Πάρι. Ωστόσο, παρενέβη η Αρτεμις, η οποία 
την έσωσε την τελευταία στιγμή, μεταφέροντάς την 
στη χώρα των Ταύρων, στα εδάφη της σημερινής 
Κριμαίας.  

Εκεί η Ιφιγένεια –την οποία ο πατέρας της πρόδωσε 
στο όνομα του «εθνικού συμφέροντος», αναφέρει 
χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καρπινάτο– όντας, 
πλέον, ασφαλής, αποφασίζει να αναχωρήσει εκ 
νέου για την Ελλάδα, μαζί με τον αδελφό της Ορέστη 
και τον ξάδελφό της Πυλάδη, «για να εκδικηθεί τη 
σκληρότητα του νικητή της Τροίας, ικανού να καταπατά 
ακόμη και τα πιο φυσικά από τα δικαιώματα (και τα 
συναισθήματα), εξαιτίας της δίψας του για εξουσία 
και κατάκτηση», γράφει η ιταλίδα πανεπιστημιακός.  

Παραμένοντας επικεντρωμένη στους Ελληνες, 
η Καρπινάτο υπενθυμίζει ότι εδώ και τρεις 
χιλιετίες «γνωρίζουν και αφηγούνται μύθους και 
προσωπικότητες εκείνων των περιοχών» που τις 
τελευταίες εβδομάδες κατέστησαν γνωστές με τον 
πλέον τραγικό τρόπο σε όλον τον κόσμο.

Τις περιοχές αυτές οι Ελληνες «τις γνωρίζουν, ζουν 
σε αυτές, συχνάζουν σε αυτές και τις χρησιμοποιούν 
για τους δικούς τους εμπορικούς, πολιτικούς και 
ιδεολογικούς σκοπούς» και όταν αναφέρονται σε αυτές 
τις περιοχές δεν μιλούν για κάτι που μόλις διακρίνεται 
μέσα στην αχλύ των αιώνων, για μια «ξεθωριασμένη 
και συγκεχυμένη σχολική ανάμνηση», κάνουν λόγο 
για μια πραγματικότητα που εξακολουθεί να είναι 
απτή.

Η ιστορία της Μαριούπολης, για παράδειγμα, 
δεν ανήκει στη σφαίρα του μύθου, η ιστορία της 
Μαριούπολης «είναι πραγματική, πρόσφατη, μια 
ιστορία εμπορική και πολιτική, στρατιωτική και 
πολιτισμική, που διαρκεί 244 χρόνια», από το 1778, 
δηλαδή, χρονιά κατά την οποία ιδρύθηκε η πόλη.

 

Η ελληνική ψυχή της αιματοβαμμένης Μαριούπολης

Μαριούπολη, Ιούλιος του 2019: Κάτοικοι και τουρίστες περπατούν αμέριμνοι στην Πλατεία Θεάτρου με 
φόντο το τραγικό κτίριο που μετά από τρία χρόνια έμελλε να γίνει ένας ερειπιώνας-νεκροταφείο για 
εκατοντάδες αμάχους (φωτογραφία κάτω) /Azov Handout/ via REUTERS

Η Μαριούπολη 
ιδρύθηκε 
επίσημα το 
1778, έπειτα 
από αίτημα της 
Αικατερίνης Β’ 
της Ρωσίας, 
της γερμανίδας 
τσαρίνας
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Από αυτήν την ιστορία «έχουν απομείνει –ή 
τουλάχιστον είχαν απομείνει έως και πριν από έναν 
μήνα– ίχνη, υπολείμματα, οικογενειακές αναμνήσεις 
που διακρίνονταν ακόμα σε κάποια λέξη, σε κάποιον 
στίχο, σε κάποια έκφραση ή διατροφική παράδοση. 
Ακόμη αισθητά τεκμήρια μια ομιλούμενης γλώσσας 
που παρέμενε ζωντανή στο στόμα μιας κοινότητας 
περίπου 110.000 ελληνόφωνων της περιοχής της 
Μαριούπολης, οι οποίοι –παρά τις πολιτισμικές 
επιδράσεις, τις ανταλλαγές πληθυσμών, την 
καταναγκαστική ρωσοποίηση μετά το 1917– 
συνέχιζαν να εκφέρουν λέξεις στη γλώσσα των 
προγόνων τους», γράφει η Καρπινάτο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται σε μια διάλεκτο των 
ελληνικών που «παρέμεινε ριζωμένη στη μνήμη και τα 
έθιμα μιας αρκετά μεγάλης ομάδας ανθρώπων που 
γνώριζαν ότι ήταν απόγονοι των αρχαίων ιδρυτών 
της πόλης». Μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες, 
και ιδιαίτερα μετά το 1989, στα πανεπιστήμια του 
Χαρκόβου και της Μαριούπολης είχαν αρχίσει 
να ακμάζουν οι ελληνικές σπουδές, κυρίως της 
νεοελληνικής γλώσσας και της μαριουπολίτικης 
διαλέκτου.

Πέρα από τη Μαριούπολη, το ελληνικό στοιχείο 

αναδείχθηκε περαιτέρω και εδραιώθηκε και 
στην Οδησσό, με το άνοιγμα παραρτήματος του 
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και του Μουσείου 
της Φιλικής Εταιρείας, της μυστικής οργάνωσης 
που αποτελούνταν από «ζάπλουτους εμπόρους, 
εφοπλιστές και ελληνόφωνους και ορθόδοξους 
οθωμανούς αξιωματούχους οι οποίοι είχαν αρχίσει 
να οργανώνουν την Ελληνική Επανάσταση κατά των 
Τούρκων, που ξέσπασε το 1821», πληροφορεί τους 
ιταλούς αναγνώστες της η Καρπινάτο.

Η ιταλίδα ειδικός αναφέρει στο άρθρο της πως οι 
Ελληνες της Οδησσού και της Κριμαίας είχαν ήδη 
αποπειραθεί από το 1770, σύμφωνα με τη βούληση 
της Μεγάλης Αικατερίνης και του κόμητα Ορλώφ, να 
συνθέσουν έναν μύθο του «ξανθού γένους» που θα 
ηγείτο μιας εξέγερσης κατά των Οθωμανών.

Τελικά τα Ορλωφικά απέτυχαν αλλά συνέβαλαν 
στο να τεθούν οι βάσεις για ό,τι επρόκειτο να 
ακολουθήσει μισό αιώνα μετά, καθώς τότε άρχισαν 
να σχηματίζονται στην Πελοπόννησο και σε κάποια 
νησιά του Αιγαίου επαναστατικοί πυρήνες που 
θα πρωταγωνιστούσαν στην απελευθέρωση της 
Ελλάδας και των Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό.  

Επιστρέφοντας στο παρόν ή μάλλον στο πολύ 
πρόσφατο παρελθόν, η Κατερίνα Καρπινάτο 
σημειώνει πως τα τελευταία τριάντα χρόνια 
η περιοχή της Μαριούπολης, την οποία 
οι ρωσικές δυνάμεις έχουν μετατρέψει σε 
ερειπιώνα, «είχε ξαναβρεί την ελληνική 
της ταυτότητα και διάσταση, ξεκινώντας να 
γιορτάζει την ίδρυση της πόλης της Μαρίας 
(Μαριούπολη), με ελληνικές και ουκρανικές 
σημαίες, με χορούς και συμπόσια, με γιορτές 
σε πλατείες και παραστάσεις στο θέατρο, τον 
τάφο, πλέον, πολλών ανήμπορων παιδιών, 
γυναικών και ανδρών». 

Τελευταία φορά η Μαριούπολη τίμησε την 
ελληνική ψυχή της το περασμένο Σεπτέμβριο, 
με τους πολίτες της να αισθάνονται περήφανοι 
για αυτό το κομμάτι της Ιστορίας τους, «για τον 
πολιτικό και πολιτισμικό δεσμό τους με το λίκνο 
του δυτικού πολιτισμού. Είχαν βρει τον τρόπο 
να αναδειχθούν ως κληρονόμοι των Ελλήνων, 
των σύγχρονων Ελλήνων φυσικά, που, όμως, 
εξακολουθούν να είναι το πολιτισμικό αλάτι της 
Δύσης», σημειώνει η Καρπινάτο.  

Στο πλαίσιο ενός διαλόγου με τη «μητέρα-
πατρίδα» στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου είχαν 
ήδη αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 
να μεταφράζονται στα ουκρανικά κορυφαία 

έργα της ελληνικής γραμματείας του 19ου και του 
20ού αιώνα, με πρωταγωνιστές έλληνες εμπόρους 
στις πολυεθνικές πόλεις της Κριμαίας.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή της, η ελληνίστρια 
από την Ιταλία επισημαίνει ότι η Μαύρη Θάλασσα, η 
χερσόνησος της Κριμαίας και, κυρίως, η Μαριούπολη, 
είναι τόποι που οι σύγχρονοι Ελληνες γνωρίζουν καλά, 
όπως γνωρίζουν και τους ελληνόφωνους κατοίκους 
της. Εως και πριν από έναν μήνα στην ευρύτερη 
περιοχή ομιλούνταν τα Μαριουπολίτικα ή Ρουμέικα, 
η διάλεκτος των ελληνόφωνων πληθυσμών της 
βόρειας ακτής της Αζοφικής Θάλασσας.  

«Ομιλητές και μάρτυρες αυτής της γλωσσικής 
ποικιλίας δύσκολα θα επιβιώσουν. Στα χαλάσματα 
της πόλης, εκείνης της γοητευτικής παραθαλάσσιας 
πόλης που μέχρι πρότινος γιόρταζε την ένωσή 
της με την Ελλάδα, τώρα υπάρχουν μόνο μπάζα, 
θάνατος και σιωπή. Θάνατος ενός πολιτισμού, 
μιας δευτερεύουσας ιστορίας, μιας γλωσσικής 
μικροπαραλλαγής, αλλά κυρίως θάνατος άδικος 
και βίαιος αθώων ανθρώπων», καταλήγει η ιταλίδα 
ακαδημαϊκός. 

protagon

Η Κατερίνα Καρπινάτο, 
ιταλίδα πανεπιστημιακός, 
καθηγήτρια 
Νεοελληνικής Γλώσσας 
και Λογοτεχνίας, 
διηγείται πώς τα 
τελευταία 30 χρόνια, η 
περιοχή που πλέον οι 
Ρώσοι έχουν μετατρέψει 
σε ερειπιώνα, «είχε 
ξαναβρεί την ελληνική 
της ταυτότητα και 
διάσταση, ξεκινώντας 
να γιορτάζει την ίδρυση 
της πόλης της Μαρίας 
(Μαριούπολη) με 
ελληνικές και ουκρανικές 
σημαίες» 
Protagon Team

Ανδρας των 
αυτονομιστικών 

φιλορωσικών 
δυνάμεων 
περιπολεί 

κοντά σε μια 
βομβαρδισμένη 

πολυκατοικία της 
Μαριούπολης 

| REUTERS/
Alexander 

Ermochenko
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Η πιο “ταξιδιάρικη” πόλη της Ελλάδας...

...τόσο όμορφη που 
την ερωτεύεσαι με 
την πρώτη ματιά

Αν την επισκέπτεστε για πρώτη 
φορά τότε θα την ερωτευτείτε αμέσως. 
Οι ομορφιές της είναι τόσο ξεχωριστές 
που θα σας σαγηνεύσουν.

Η Καστοριά σου κλέβει την καρδιά 
όποια εποχή κι αν την επισκεφθείς. 
Γιορτινή ή όχι, χιονισμένη ή ανοιξιάτικη 
με τη λίμνη στα πόδια της να σου 
φτιάχνει τη διάθεση, με τις γειτονιές 
της, τα αρχοντικά της, τη μοναδική θέα 
από τα γύρω υψώματα, τις βυζαντινές 
εκκλησιές, την ιστορία, την παράδοση 
και την τέχνη της στα γουναρικά, 
αλλά και τις σύγχρονες διευκολύνσεις 
για διαμονή, γίνεται ο «απόλυτος» 
ταξιδιωτικός προορισμός για όλο το 
χρόνο.

Ο μικρός γύρος της 
λίμνης Ορεστιάδας

Στενός, ασφάλτινος δρόμος ακολου-
θεί το περίγραμμα των ακτών και 
αγκαλιάζει την άκρη της χερσονήσου. 
Ξεκινήστε από τη Μεγ. Αλεξάνδρου 
στη νότια ακτή, όπου βρίσκονται τα 
περισσότερα εστιατόρια και καφετέριες 
της πόλης, αραδιασμένα στη σειρά 
σε μια κοσμοπολίτικα διαμορφωμένη 
προκυμαία.

Εδώ επικεντρώνεται το σύνολο της 
νυκτερινής κίνησης της Καστοριάς. 
Θα συνεχίσετε στην οδό Ορεστιάδος, 
το οικιστικό συγκρότημα της πόλης θα 
αρχίσει να χάνεται στον ορίζοντα και 
θα βρεθείτε στην μονή Μαυριώτισσας, 
ιδανικό σημείο για στάση και 

ξεκούραση.
Ολοκληρώνοντας τον γύρο της 

λίμνης θα βγείτε στην οδό Νίκης 
(βόρεια παραλία) και στο γραφικό 
λιμάνι όπου δένουν οι ψαρόβαρκες 
και στην παλιά αγορά. Η προτεινομένη 
διαδρομή είναι 7 χλμ. και μπορείτε να 
την κάνετε και με ποδήλατο ή με τα 
πόδια.

Η πιο όμορφη συνοικία 
της πόλης

Παρά τον οικοδομικό οργασμό, 
ένα μεγάλο μέρος της παλιάς πόλης 
σώζεται σε άριστη κατάσταση. Στις 
παραδοσιακές συνοικίες Ντολτσό και 
Αποζάρι συναντάς τα περισσότερα 
από τα περίφημα καστοριανά 
αρχοντικά με την εντυπωσιακή 
αρχιτεκτονική και τον θαυμάσιο 
εσωτερικό διάκοσμο, όπως αυτά των 
Παπαπέτρου, Γάκη, Μπασάρα και των 
αδελφών Εμμανουήλ.

Εβδομήντα πέντε βυζαντινές και 
μεταβυζαντινές εκκλησίες με έξοχες 
τοιχογραφίες και εντυπωσιακή 
εξωτερική παρουσία, είναι διάσπαρτες 
παντού! Ξεχωρίζουν η τρίκλιτη 
Βασιλική του Αγ. Στεφάνου, των 
Αγ. Αναργύρων, των Ταξιαρχών, οι 
μονόκλιτες του Αγ. Νικολάου, η τρίκοχη 
της Παναγιάς Κουμπελίδικης

Το μεγαλύτερο ενυδρείο των 
Βαλκανίων

Το μεγαλύτερο ενυδρείο γλυκού 
νερού των Βαλκανίων θα το βρείτε στην 
είσοδο της πόλης να συστεγάζεται με το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Καστοριάς σε ένα νεόδμητο κτίριο.

Είναι το «καμάρι» της πόλης, αφού 
στις δεξαμενές του ζουν πολλά είδη 
ψαριών και υδρόβιων οργανισμών που 
συναντάμε στα ποτάμια και στις λίμνες 
της Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων.

Αποτελείται από 49 αναπαραστάσεις 
υγρών οικοτόπων, στους οποίους 
ξεχωριστή θέση κατέχουν τα δύο 
μεγαλύτερα εκθέματα, της λίμνης 
Καστοριάς και του ποταμού Αλιάκμονα.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 
στα νερά του φιλοξενείται και το 
ιδιαίτερα απειλούμενο είδος του 
οξύρρυγχου, από τα αυγά του οποίου 
κατασκευάζεται το μαύρο χαβιάρι! 
(Τηλ. 24670 23069, www.kpe-kastor.
kas.sch.gr)

Το πιο όμορφο σπήλαιο
Το πιο όμορφο σπήλαιο της Καστο-

ριάς είναι το Σπήλαιο του Δράκου.
Μόλις 4 χλμ. από την πόλη της 

Καστοριάς, κοντά στο μοναστήρι της 
Μαυριώτισσας. Πρόκειται για ένα 
από τα πιο γνωστά και εντυπωσιακά 
Σπήλαια της Ευρώπης, με τον μύθο 
να θέλει τη σπηλιά να αποτελεί 
χρυσωρυχείο που το φυλούσε ένα 
δράκος (από αυτή την ιστορία πήρε 
και το όνομά του).

Στο εσωτερικό του εκτός από τον 
θαυμάσιο διάκοσμο από σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες, υπάρχουν επτά 
μικρές λίμνες, δέκα αίθουσες, και 
πέντε διάδρομοι – σήραγγες..

Ανακαλύφθηκε τυχαία τη δεκαετία του 
?40 από Καστοριανούς ερασιτέχνες 
εξερευνητές, οι οποίοι έδωσαν και 
την ιδέα για την αξιοποίησή του και 
παραδόθηκε στο κοινό πριν από 6 
χρόνια. 

www.spilaiodrakoukast.gr
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Το θέμα θα παρουσιαστεί 
στην ημερίδα «Μικρά Ασία: 

Αρχαιολογικές έρευνες, 
ευρήματα και κειμήλια 
πριν και μετά το 1922»

«Τυγχάνων πρόσφυξ και προστάτης πολυμελούς 
οικογενείας, μη δυνάμενος δε λόγω γήρατος να 
κάμω ουδεμίαν εργασίαν καθότι πάσχω και εκ 
ρευματισμών, τυγχάνων δε ευτελώς άστεγος 
διαμένων προσωρινώς εν σκηνή συγγενούς μου 
τινός».

Με αυτά τα λόγια περιέγραφε την οικογενειακή 
του κατάσταση ο Μικρασιάτης πρόσφυγας 
Βασίλειος Μαλαλέξογλου στην αίτηση που υπέβαλε 
το καλοκαίρι του 1925 προς την αρχαιολογική 
υπηρεσία «περί χορηγήσεως αδείας προς πήξιν 
παραπήγματος» κάτω από την Ακρόπολη για να 
στεγάσει την πενταμελή οικογένειά του.

Την αίτηση συνοδεύει και μια οικογενειακή 
φωτογραφία του γηραιού Μαλαλέξογλου με την 
κόρη του και τις τρεις εγγονές του, πράγμα σπάνιο 
για υπηρεσιακή αλληλογραφία, όπως τονίζει η 
αρχαιολόγος Αθηνά Χατζηδημητρίου και το αποδίδει 
στην προσπάθεια της προσφυγικής οικογένειας να 
ευαισθητοποιήσει τις αρμόδιες Αρχές.

Η αίτηση του Μαλαλέξογλου εγκρίνεται, όπως και 
της Σμυρνιάς χήρας Φωτεινής Κωνσταντίνου Αράπη, 
η οποία ζητούσε να της χορηγηθεί «…ένα μέρος εις 

Μικρασιάτες πρόσφυγες στήνουν παραπήγματα 
σε αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας  

Άλλη μία πτυχή της Μικρασιατικής Καταστροφής

Η Ρωμαϊκή Αγορά το 1930. Στο βάθος διακρίνεται η Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς, η λεγόμενη «Παζαρόπορτα», 
και δεξιά ξύλινα προσφυγικά παραπήγματα (φωτ.: Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠΠΟΑ)

Μπουγάδα με φόντο το 
ναό του Ηφαίστου στο 
Θησείο 

(φωτο: Βιβλιοθήκη 
Κογκρέσου)

την Ακρόπολιν παραπλεύρως της Παναγίτσας…» για 
να στεγάσει την τριμελή της οικογένεια.

Οι δύο οικογένειες 
ήταν από τις πρώτες που 
εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή της Πλάκας, που 
σήμερα είναι γνωστή από 
τον μικρό βυζαντινό ναό της 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος 
του 11ου αιώνα.

Μέσα από την 
αλληλογραφία της 
εποχής που φυλάσσεται 
στο ιστορικό αρχείο της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Εθνικού Αρχείου Μνημείων 
του ΥΠΠΟΑ και ξεκινάει 
από το 1923, αναδεικνύεται 
μια άλλη πτυχή της 
ανταλλαγής πληθυσμών 
και της εγκατάστασης των 
προσφύγων στην Αθήνα.

Οι πρόσφυγες, όπως 
εξηγεί η Αθηνά Χατζηδη-
μητρίου, εγκαταστάθηκαν 
αρχικά σε αρχαιολογικούς 
χώρους και μνημεία γύρω 
από την Ακρόπολη (Πνύκα, 
Θησείο, Αστεροσκοπείο), 
στον Πειραιά (Κονώνεια 
Τείχη) και σε αρχαιολογικούς 
χώρους άλλων περιοχών 
(Θεσσαλονίκη, Χίος, 
Λάρισα, Λέσβος).

Από το αρχείο της ΔΔΕΑΜ 

για την Αθήνα προκύπτει έντονο ενδιαφέρον για την 
εγκατάσταση παραπηγμάτων είτε ως προσωρινές 
κατοικίες είτε ως πάγκοι για την πώληση προϊόντων 
στις περιοχές πέριξ του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά και 
της Βιβλιοθήκης του Αδριανού από τα τέλη του 1924. 
Για τους αρχαιολόγους της εποχής, η ανταπόκριση στα 
αιτήματα των προσφύγων ήταν άσκηση ισορροπιών 
ανάμεσα στην προστασία των αρχαιοτήτων και στο 
δράμα των ξεριζωμένων οικογενειών.

«Βλέπουμε ότι χορηγούνταν άδειες με ειδικούς 
όρους για διάρκεια τριών μηνών. Επιτρεπόταν 
η “πήξη” παραπήγματος αλλά απαγορευόταν 
η “εκθεμελίωση” λίθων, όπως και οι αυθαίρετες 
επεκτάσεις των παραπηγμάτων», σημειώνει η Αθηνά  
Χατζηδημητρίου.

Βέβαια δεν γίνονταν όλες οι αιτήσεις δεκτές από 
τους εφόρους αρχαιοτήτων της εποχής. Απορρίφθηκε, 
για παράδειγμα, η αίτηση του Σμυρνιού Παναγιώτη 
Κασιμάτη το 1925 για την εγκατάσταση μιας ταβέρνας 
στον αρχαιολογικό χώρο του οθωμανικού Μενδρεσέ 
για έξι χρόνια.

Από τις περιπτώσεις που έχει εξετάσει η Αθηνά 
Χατζηδημητρίου και θα παρουσιαστούν στην ημερίδα 
της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς», με θέμα 
τις αρχαιολογικές έρευνες στη Μικρά Ασία πριν και 
μετά το 1922, δεν λείπουν οι συγκρούσεις μεταξύ 
προσφύγων και Αρχών για την παράνομη αφαίρεση 
λίθων, αλλά ούτε και οι επιτήδειοι που πουλούσαν 
στους πρόσφυγες πλαστές άδειες.

Από το 1926 παρατηρείται αλλαγή στη στάση 
της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία σταματάει 
τη χορήγηση νέων αδειών για την εγκατάσταση 
παραπηγμάτων και από το 1929 αρχίζει η 
απομάκρυνση των προσφύγων από το Θησείο 
για να ξεκινήσουν οι ανασκαφές της Αμερικανικής 
Σχολής Κλασικών Σπουδών, που έφεραν στο φως 
την Αρχαία Αγορά της Αθήνας.

Η ημερίδα «Μικρά Ασία: Αρχαιολογικές έρευνες, 
ευρήματα και κειμήλια πριν και μετά το 1922» θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Μαρτίου, στις 17:30 
στο Μουσείο Ακρόπολης.

kathimerini.gr
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«Η βία δεν είναι 
εντάξει»: Ανήσυχο 
το Χόλιγουντ μετά 
το χαστούκι του 

Γουίλ Σμιθ 
στον Κρις Ροκ

Η πιο πολυσυζητημένη στιγμή των 
φετινών Όσκαρ προκάλεσε από 

επευφημίες μέχρι έντονη ανησυχία

Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ ήταν, 
οπωσδήποτε, η κορυφαία στιγμή των Όσκαρ, 
επισκιάζοντας τον νικητή της καλύτερης ταινίας 
«Coda», τις ιστορικές νίκες των Αριάνα Ντεμπόζ και 
Τρόι Κότσουρ αλλά και την επιλογή τριών γυναικών 
- Έμι Σούμερ, Γουάντα Σάικς και Ρεγκίνα Χολ-  στην 
παρουσίαση για πρώτη φορά από το 2018.

Η πολυσυζητημένη στιγμή της 94ης τελετής 
απονομής, όταν ο νικητής του Όσκαρ Α’ Ανδρικού 
Ρόλου, Γουίλ Σμιθ, προσβλήθηκε με ένα αστείο του 
παρουσιαστή Κρις Ροκ και τον χαστούκισε στη σκηνή, 
έχει καταφέρει να μονοπωλήσει τα μέσα ενημέρωσης 
με τον απόηχο να δυναμιτίζει ακόμη περισσότερο το 
-ούτως ή άλλως- πρωτοφανές γεγονός.

Ο Κρις Ροκ έκανε ένα αστείο για τη σύζυγο του Γουίλ 

Σμιθ, Τζάντα Πίνκετ-Σμιθ, ότι ήταν έτοιμη για το «GI 
Jane 2», μια φαινομενικά αναφορά στο ξυρισμένο 
κεφάλι της. (Η Τζάντα Πίνκετ-Σμιθ έχει μιλήσει ανοιχτά 
πολλές φορές για την πάθησή της, η οποία προκαλεί 
τριχόπτωση.) Στη συνέχεια, ο Γουίλ ανέβηκε στη 
σκηνή, χαστούκισε τον Κρις Ροκ και επέστρεψε στη 
θέση του, πριν φωνάξει δύο φορές: «Κράτα το όνομα 
της γυναίκας μου μακριά από το γ*** στόμα σου!».

Παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για 
την ερμηνεία του στην ταινία «King Richard», ο Γουίλ 
Σμιθ με δάκρυα στα μάτια, ζήτησε συγγνώμη από την 
Ακαδημία για την συμπεριφορά του, λέγοντας μεταξύ 
άλλων πως «η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά 
πράγματα».

Οι αντιδράσεις στο ίντερνετ, ωστόσο, περιλαμβάνουν 

από ενθουσιώδη memes μέχρι έντονη ανησυχία. Σε 
εκείνους που υποστήριξαν τον Γουίλ Σμιθ, ήταν και ο 
23χρονος γιος του ηθοποιού, Τζέιντεν Σμιθ, ο οποίος 
έγραψε στο Twitter λίγα λεπτά μετά την τελετή: «Και 
έτσι το κάνουμε».

Η Ayanna Pressley, μέλος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, που έχει μιλήσει 
επίσης ανοιχτά για το στίγμα λόγω αλωπεκίας, 
υπερασπίστηκε μέσω Twitter τον Γουίλ Σμιθ, ωστόσο 
αργότερα διέγραψε την ανάρτηση. 

«Ευχαριστώ Γουίλ Σμιθ για όλους τους συζύγους που 
υπερασπίζονται τις γυναίκες τους, οι οποίες ζουν με 
αλωπεκία εν μέσω άγνοιας και προσβολών», έγραφε 
στο διαγραμμένο tweet.

lifo.gr
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