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Το «κονβόι ελευθερίας» 
παρέλυσε την καναδική 

πρωτεύουσα
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν στην 
Οτάβα από την περασμένη Παρασκευή μέχρι 
σήμερα δίχως σκοπό να αποχωρήσουν όπως 
δήλωσαν αν δεν αρθούν τα δρακόντια υγειονομικά 
μέτρα της κυβέρνησης Trudeau. Καθόλη τη διάρκεια 
του Σαββατοκύριακου η πρωτεύουσα του Καναδά 
παρέλυσε από ένα μεγάλο κίνημα διαμαρτυρίας κατά 
των περιοριστικών μέτρων και του υποχρεωτικού 
εμβολιασμού, η οποία ξεκίνησε από οδηγούς 
φορτηγών. Αν και οι αστυνομικές αρχές είχαν 
εκτιμήσει αρχικά ότι επρόκειτο για περίπου 10.000, ο 
αριθμός αυτός ξεπεράστηκε κατά πολύ και διάφορες 

To Κοινοβούλιο και οι γύρω περιοχές 
της Ottawa σε κλοιό διαδηλωτών

εφυγε σε ηλικία 92 ετών από φυσικά 
αίτια ο διακεκριμένος γιατρός βασίλης 
Σοκλαρίδης.  απόφοιτος της ιατρικής 
Σχολής του αΠΘ, διπλωματούχος του 
Memorial University, κάτοχος δύο 
ειδικοτήτων, με λαμπρή καριέρα στον 
χώρο της ιατρικής. Στη πορεία των 
χρόνων του από την ελληνική παροικία, 
διετέλεσε πρόεδος της Παμμακεδονικής 
ενωσης και πρόσφερε τις υπηρεσίες του 
στην ελληνική Κοινότητα Τορόντο μέσα 
από διάφορες θέσεις. ο περήφανος Μα-
κεδόνας με τον καλοσυνάτο χαρακτήρα 
και το πολισχιδές έργο του, πέρασε στην 
αιωνιότητα αφήνοντας με τη σειρά του 
την δική του παρακαταθήκη.

αιώνια η μνήμη του!

Εφυγε ο γιατρός 
ΒΑΣΙΛηΣ 

ΣοΚΛΑρΙΔηΣ

Νέα χαλαρωτικά μέτρα άρχισαν να ισχύουν από χτες 
31 Ιανουαρίου στην Επαρχία του Οντάριο. 

Τι θα επιτρέπεται: 
Ιδιωτικές συναθροίσεις 10 ατόμων σε εσωτερικούς 

χώρους και 25 ατόμων σε εξωτερικούς.
Κοινωνικές συναθροίσεις 10 ατόμων  σε εσωτερικούς 

χώρους και 25 ατόμων σε εξωτερικούς χώρους
Οργανωμένες δημόσιες εκδηλώσεις 25 ατόμων σε 

εσωτερικούς χώρους.
50 τοις εκατό της χωρητικότητας στις περισσότερες 

εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις εσωτερικών χώρων 

Χαλάρωση των 
περιοριστικών μέτρων 

στο οντάριο

Εντυπωσιακοί 
παγωμένοι καταρράκτες

από μακριά, μπορεί να φαίνεται ότι οι Καταρράκτες του Νιαγάρα 
είναι εντελώς παγωμένοι, στην πραγματικότητα πρόκειται για 
ένα επιφανειακό στρώμα παγωμένης ομίχλης ενώ το νερό 
εξακολουθεί να ρέει από κάτω.
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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

Τις ανησυχίες της 
ελληνικής κυβέρνησης για 
την κατάσταση στα Δυτικά 
Βαλκάνια μετέφερε κατά τη 
διάρκεια της συνόδου των 

υπουργών Εξωτερικών 
του ΝΑΤΟ στη Ρίγα 

ο Νίκος Δένδιας

Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών, 
στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε 
στη Ρίγα της Λετονίας, επεσήμανε 
πως η ευρωπαϊκή πορεία των δυτικών 
Βαλκανίων παρουσιάζει σημαντικές 
ευκαιρίες. 
  
Τις ανησυχίες της ελληνικής 
κυβέρνησης για την κατάσταση στα 
Δυτικά Βαλκάνια μετέφερε κατά τη 
διάρκεια της συνόδου των υπουργών 
Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Ρίγα ο Νίκος 
Δένδιας. Ο υπουργός Εξωτερικών 
επισήμανε ότι η σταθεροποίηση της 
περιοχής είναι κρίσιμης σημασίας και 
πρόσθεσε πως η ευρωπαϊκή πορεία 
των Δυτικών Βαλκανίων παρουσιάζει 
σημαντικές ευκαιρίες. Ο κ. Δένδιας είχε 
διμερείς επαφές με τους ομολόγους 
του της Νορβηγίας και της Ολλανδίας, 
ενώ συμμετείχε και στη συζήτηση που 
πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία 
του υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας 
Ζαν Ιβ Λε Ντριάν για την κατάσταση 
στην υποσαχάρια Αφρική (Σαχέλ).

Στο περιθώριο της υπουργικής 
συνόδου του ΝΑΤΟ, ο κ. Δένδιας 
συναντήθηκε και με τον ύπατο 
εκπρόσωπο της Ε.Ε. για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας 
και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ζοσέπ Μπορέλ.

Υπενθυμίζεται ότι εντός του Δεκεμβρίου 
συνεδριάζει το Συμβούλιο Εξωτερικών 
Υποθέσεων αλλά και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, όπου η Αθήνα και η 
Λευκωσία αναμένουν ουσιαστικότερη 
συζήτηση για τη στάση της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε 
η πρώτη τριμερής συνάντηση σε 
επίπεδο υπουργών Αμυνας Ελλάδας, 
Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας.

Την ίδια στιγμή χθες, στη Λευκωσία 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη τριμερής 
συνάντηση σε επίπεδο υπουργών 
Αμυνας Ελλάδας, Κυπριακής 
Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Πρακτικά, 
η τριμερής σε επίπεδο υπουργών 
Αμυνας αποτελεί συνέχεια των 
αποφάσεων που ελήφθησαν τον 
περασμένο Ιούλιο από τους ηγέτες των 
τριών χωρών. Στο κοινό ανακοινωθέν 
που εκδόθηκε, προβλέπεται η σύσταση 
Κοινής Επιτροπής και η υπογραφή 
προγράμματος στρατιωτικών 
ασκήσεων, η συνεργασία κατά 
της τρομοκρατίας αλλά και η 
πραγματοποίηση της δεύτερης 
τριμερούς εντός του 2022.
Την Ελλάδα και την Κυπριακή 
Δημοκρατία εκπροσώπησαν οι κ. Νίκος 
Παναγιωτόπουλος και Χαράλαμπος 
Πετρίδης, ενώ από την πλευρά της 
Ιορδανίας παρέστη ο αρχηγός των 
Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας 
αντιστράτηγος Γιουσέφ Αχμέτ Χουνεϊτί. 
«Οι ισχυροί δεσμοί των τριών χωρών 
μας εδράζονται σε κοινές αρχές και 
αξίες. Εχουμε κοινό όραμα και επιδίωξη 
για τη δημιουργία περιβάλλοντος και 
συνθηκών σταθερότητας, ασφάλειας 
και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου. Κοινός 
μας στόχος είναι η υλοποίηση μιας 
μακροπρόθεσμης, συνεκτικής και 
ουσιαστικής στρατηγικής συνεργασίας, 
στη βάση του διεθνούς δικαίου και των 
αρχών της καλής γειτονίας με όλες 
τις χώρες της περιοχής», δήλωσε 
μετά το τέλος της τριμερούς ο κ. 
Παναγιωτόπουλος.

Την ίδια στιγμή, πάντως, χθες στη 
Λευκωσία το ενδιαφέρον ήταν 
στραμμένο στα εσωκομματικά του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, όπου 
υφίσταται υπόγειος πόλεμος με το 
βλέμμα στις προεδρικές εκλογές, 
που είναι προγραμματισμένες για 
τον Φεβρουάριο του 2023. Εκ των 
προσώπων που συζητούνται για την 
προεδρική υποψηφιότητα, πέρα από 
τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης 
έστειλε χθες επιστολή στο Διευρυμένο 
Πολιτικό Γραφείο του κόμματος 
που συνεδρίασε χθες, όπου και 
διευκρίνισε ότι θεωρεί τη συζήτηση 
περί προεδρικών εκλογών πρώιμη, 
καθώς απομένουν 14 μήνες έως 
τότε και προηγείται η υλοποίηση και 
ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου.

kathimerini.gr

Ανησυχία Αθήνας 
για τα Δυτικά Βαλκάνια
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όπως: χώροι εστίασης, μπαρ, άλλα 
καταστήματα τροφίμων ή ποτών χωρίς 
εγκαταστάσεις χορού κ.ά.

Γυμναστήρια, κινηματογράφοι, μου-
σεία, γκαλερί, ενυδρεία, ζωολογικοί 
κήποι, ιστορικές τοποθεσίες και 
παρόμοια αξιοθέατα, καζίνο, αίθουσες 
μπίνγκο, συναυλιακοί χώροι, και 
θέατρα θα λειτουργούν στο 50 τοις 
εκατό της συνήθους χωρητικότητας ή 
500 άτομα.

Τα αποδεικτικά εμβολιασμού 
θα συνεχίσουν να ισχύουν στις 
υπάρχουσες ρυθμίσεις

Το τραγούδι και ο χορός σε εστιατόρια 
και μπαρ και άλλους επιλεγμένους 
χώρους δεν θα επιτρέπεται εκτός από 

Χαλάρωση των περιοριστικών 
μέτρων στο οντάριο

τους εργαζόμενους ή τους καλλιτέχνες.
10 άτομα καθήμενοι σε καθε 

τραπέζι, στους χώρους εστίασης, 
στα μπαρ και στα εστιατόρια και σε 
χώρους συσκέψεων και εκδηλώσεων 
και άλλους χώρους στους οποίους 
πωλείται ή σερβίρεται φαγητό ή 
ποτό, συμπεριλαμβανομένων των 
νυχτερινών μαγαζιών. Οι θαμώνες 
πρέπει να παραμένουν καθισμένοι.

Απαγορεύεται το φαγητό ή 
ποτό σε αθλητικούς αγώνες, σε 
χώρους συναυλιών, θέατρα και 
κινηματογράφους, αίθουσες μπίνγκο 
και άλλες εγκαταστάσεις τυχερών 
παιχνιδιών, και πίστες ιπποδρομιών, 
πίστες αγώνων αυτοκινήτων και 
άλλους παρόμοιους χώρους. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
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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

Zητείται κυρία 
να φροντίζει ηλικιωμένο

 
Ζητείται αξιόπιστη κυρία για την φροντίδα ηλικιωμένου που πάσχει 
από άνοια, στην ανατολική πλευρά του Scarborough. Πρέπει να μιλάει 
ελληνικά. Θέση πλήρους απασχόλησης που ανοίγει άμεσα. Η εργασία 
είναι 24ωρη (εσώκλειστη).
Λεπτομέρειες για την αμοιβή θα συζητηθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο 
george@thatguy.ca

Συνομιλίες Μητσοτάκη 
στη Σόφια με τον 

πρωθυπουργό και τον 
πρόεδρο της Βουλγαρίας

Ο κ. Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή 
του με τον πρωθυπουργό της 
Βουλγαρίας, Κ. Πετκόφ, εξέφρασε 
την ανησυχία του για τις ενέργειες της 
Τουρκίας, αναφέροντας ότι «πρέπει να 
παύσει το αδιανόητο casus belli». 

Με την ενέργεια να αποτελεί το 
προφανές αντικείμενο συζήτησης 
και την ευρωπαϊκή προοπτική των 
Δυτικών Βαλκανίων, και δη της 
Βόρειας Μακεδονίας, να αποτελεί και 
το βασικό ενδιαφέρον των Αθηνών, 
διεξήχθησαν χθες οι επαφές που είχε 
στη Σόφια ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης με τον άρτι εκλεγέντα 
ομόλογό του Κίριλ Πετκόφ αλλά και 
με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας 
Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος έπειτα από 
τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις έχει 
αυξήσει ακόμα περισσότερο το ειδικό 
βάρος και την παρέμβασή του στο 
εσωτερικό της χώρας. Από τις χθεσινές 
επαφές προκύπτει, κατ’ αρχάς, ότι και 
οι δύο χώρες συντονίζονται διμερώς 
προκειμένου να συνεργαστούν στον 
τομέα της ενέργειας, ενώ και οι δύο 
βρίσκονται σε ανάλογη φάση και στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης των δυνάμεων 
του ΝΑΤΟ μέσω Αλεξανδρούπολης και 
μετά Μπουργκάς. Επιπλέον, ως προς 

το προσφυγικό και οι δύο πλευρές 
συμφώνησαν ότι είναι αναγκαία η 
καλύτερη συνεργασία Ελλάδας και 
Βουλγαρίας, οι οποίες μοιράζονται 
σύνορα εκατοντάδων χιλιομέτρων με 
την Τουρκία.

Ο νέος Βούλγαρος πρωθυπουργός 
καλωσόρισε τον κ. Μητσοτάκη ως 
τον πρώτο Ευρωπαίο ηγέτη που 
επισκέπτεται τη χώρα του μετά την 
εκλογή του. Ο κ. Πετκόφ μίλησε για 
σχέσεις φιλίας, ενώ σημείωσε ότι ο 
διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας 
– Βουλγαρίας (IGB) αποτελεί την 
πρώτη προτεραιότητα και για τις δύο 
κυβερνήσεις. Επιπλέον αναφέρθηκε 
στα διάφορα σχέδια υποδομών του 
ΝΑΤΟ που θα αναπτυχθούν τόσο 
στην Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη) όσο 
και στη Βουλγαρία (Μπουργκάς και 
Βάρνα), με σκοπό την υποστήριξη της 
μεταφοράς δυνάμεων που έχουν ως 
έναν από τους βασικούς προορισμούς 
την Κοστάντζα στη Ρουμανία. Ως 
προς την Τουρκία ο κ. Πετκόφ 
σημείωσε ότι για τη Βουλγαρία η 
«καλή γειτονία» είναι βασικός σκοπός 
και «εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι να 
συζητήσουμε κάθε θέμα που αφορά 
δυνητικά προβλήματα της περιοχής, 
ώστε να πετύχουμε μακροπρόθεσμα 
καλή γειτονιά. Ευρισκόμενα και τα δύο 
κράτη στα εξωτερικά όρια της Ε.Ε. έχει 
λογική να έχουμε καλό συντονισμό, 
ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί 
στην προστασία των ευρωπαϊκών 
συνόρων».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, 

μεταξύ άλλων, στην ενταξιακή 
προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. 
«Η Ελλάδα στηρίζει το ευρωπαϊκό 
μέλλον των υποψηφίων κρατών, 
χωρίς όμως να ξεχνάμε πάντα ότι αυτά 
οφείλουν να εκπληρώσουν τα κριτήρια 
τα οποία έχουν τεθεί για την ένταξή 
τους στην Ενωση, με πρώτιστο πάντα 
τις σχέσεις καλής γειτονίας. Στο πλαίσιο 
αυτό προσβλέπουμε στην άμεση και 
ταυτόχρονη σύγκληση των πρώτων 
διακυβερνητικών διασκέψεων με τη 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
και με την Αλβανία, πάντα με βάση 
τα γνωστά κριτήρια. Υπολογίζουμε 
στη στήριξή σας για τον κοινό αυτό 
στόχο», είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ως 
προς το ενεργειακό, και δη τον 
IGB, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι 
«είναι θέμα μηνών» η ολοκλήρωσή 
του και οι έως τώρα καθυστερήσεις 
οφείλονται «αποκλειστικά και μόνο 
σε καθυστερήσεις εισαγωγής υλικών, 
λόγω της COVID-19».

Η Ελλάδα στηρίζει το ευρωπαϊκό 
μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων 
εάν εκπληρώσουν τα απαιτούμενα 
κριτήρια, υπογράμμισε ο 
πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε 
και στον σταθμό επαναεριοποίησης 

η ενέργεια ψηλά στην ατζέντα

(FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, 
σημειώνοντας τη δυνατότητα αύξησης 
εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού 
αερίου μεταξύ άλλων και από την 
Αίγυπτο.

Η Τουρκία
Για την Τουρκία ο κ. Μητσοτάκης 

τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
έχει δώσει επιλογή στην Αγκυρα: «Την 
επιλογή της σταδιακής εξομάλυνσης 
των σχέσεων με τις γειτονικές προς 
την Τουρκία χώρες –στις οποίες 
προφανώς συμπεριλαμβάνεται και 
η Ελλάδα– με μια αποκλιμάκωση 
της έντασης, με την παύση πια των 
προκλητικών ενεργειών, μέσα στις 
οποίες συμπεριλαμβάνεται και το 
αδιανόητο casus belli με το οποίο η 
Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί την 
Ελλάδα».

kathimerini.gr
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Στις 30 Ιανουαρίου, ημέρα των 
γραμμάτων, η Εκκλησία μας τιμά 
τους Τρεις Μεγάλους Πατέρες και 
Οικουμενικούς Διδασκάλους, τον Μέγα 
Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο 
και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. 

Ηταν και οι τρεις άγιοι. Ηταν και οι 
τρεις μεγάλοι. Ηταν και κατά κόσμο 
μεγάλοι. Εξαίρετοι διανοούμενοι και 
άνθρωποι των γραμμάτων. Κυρίως 
πρωτότυποι και δημιουργικοί. 
Δημιούργησαν τη χρυσή εποχή της 
ιστορίας της Εκκλησίας. 

Οι Τρεις Ιεράρχες έγιναν παράγοντες 
μιας βαθιάς κοινωνικής ανανεωτικής 
αλλαγής με ιδέες ριζικά αναμορφωτικές 
που παραμένουν και σήμερα τολμηρές 
και επίκαιρες. Ελεύθεροι από χρονικές 
συμβατικότητες, με βαθιά κατανόηση 
του παρελθόντος και με προφητική 

ενόραση για το μέλλον, ζουν μέσα 
στην αιωνιότητα. 

Εναρμόνισαν την κοινωνική δραστη-
ριότητα και τη δημιουργική μοναξιά, 
το «θείο γνόφο» του δόγματος και 
τη διαύγεια του ήθους, τη σοφία του 
κόσμου και την υπέρβασή της με την 
αποδοχή του Σταυρού και τη χαρά της 
Αναστάσεως.

Κινήθηκαν με πρωτοτυπία και 
δυναμικότητα. Μόχθησαν για αλλαγή. 
Οχι όμως για εξωτερική αλλαγή, 
επιφανειακή, αλλά οντολογική. Και 
ακριβώς αυτός είναι και ο ευρύτερος 
στόχος της παιδείας των γραμμάτων. 
Εξακολουθούν να μετέχουν στη ζωή 
της Εκκλησίας. Εκφράζουν σταθερά 
το φρόνημά της. Αποτελούν μια 
σύγχρονη διαχρονική πραγματικότητα. 
Μαζί με όλους τους αγίους αποτελούν 

ζωντανό τμήμα της Εκκλησίας 
του Χριστού.

Χρόνια πολλά στη μαθητιώσα 
νεολαία και την εκπαιδευτική 
κοινότητα!

Σπύρος Βολονάκης
Διευθυντής Ελληνικής 

Παιδείας της 
Ι. Αρχιεπισκοπής 

Καναδά

Από την προσωπική 
του σελίδα 

στο Facebook

οΙ ΤρΕΙΣ ΙΕρΑρΧΕΣ
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Η Νούλη Τσαγκαράκη γεννήθηκε 
στη Δράμα, μεγάλωσε στην Αττική, 
σπούδασε στην Αγγλία, έζησε στην 
Πάτρα και τελικά εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα. Λάτρης της ζωής και 
των ταξιδιών, των προκλήσεων 
και των εξερευνήσεων, συνεχίζει, 
με  τις συλλογές των διηγημάτων 
της, την ενασχόλησή της με τα 
κοινωνικά θέματα, προσπαθώντας 
να φωτίσει τα προβλήματα που 
απορρέουν από την μετατόπιση 
αξιών που έχει σημειωθεί και τον 
τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε 
με τους συνανθρώπους μας.

ο,Τι ΔΗΜοΣιευεΤαι Σε αυΤΗ 
ΤΗ ΣΤΗΛΗ φερει ΤΗΝ υΠοΓραφΗ 
Και ΤΗΝ αΔεια ΤΗΣ ΣυΓΓραφεωΣ

ΝουΛΗ ΤΣαΓΚαραΚΗ

ΛΟΓoΤΕχνΙΚΑ ΛΟΓoΤΕχνΙΚΑ ΛΟΓoΤΕχνΙΚΑ 

ΕμΕΙΣ
Κι ανάμεσα στους διάφορους νεωτε--
ρισμούς των καιρών, ένα είδος που ανθεί 
είναι αυτό των influencers! Μιας νέας 
τάξεως διαφημιστών δηλαδή, αφού ως 
πρόσωπα οικεία -μοντέλα, ηθοποιοί, 
στυλίστες, τηλεπερσόνες, ή απλά ψώνια- 
καταφέρνουν ν’ ασκούν επιρροή σε μια 

όχι ευκαταφρόνητη μερίδα του κόσμου 
νεαρής και μέσης ηλικίας. Και η επίδραση 
που ασκούν έχει να κάνει αποκλειστικά 
-δυστυχώς- μ’ επίπλαστες ανάγκες. Αφού 
για να είσαι και να διατηρείσαι in (τουτέστιν 
μέσα στα πράγματα) και cool (χαλαρός), 
πρέπει να ακολουθείς -κατά γράμμα, αν 
είναι δυνατόν- τα εκάστοτε trends (τάσεις 
της μόδας) και must (πρέπει). Διακοπές 
στη Μύκονο, μ’ άλλα λόγια, επώνυμα 
συνολάκια, διασκέδαση στο Ρέμο, στη 
Φουρέιρα ή στην Θεοδωρίδου κ.ο.κ.

Θα μου πεις, πάντα έτσι ήταν. Πάντα 
κάποιοι επηρεάζουν τους υπόλοιπους. 

Μόνο που ανάμεσα σ’ αυτούς τους 
κάποιους φωτεινοί μπροστάρηδες ήταν 
κάποτε οι ποιητές και οι πεζογράφοι 
που μας ωθούσαν στην αδελφοσύνη, 
στην αλληλεγγύη, στην αναζήτηση και 
δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. 
Χωρίς αποκλεισμούς, διαχωρισμούς κι 
απόκληρους. Ήταν μια προσπάθεια να 
σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Κι αντί για 
ψηλότερα, βρεθήκαμε να κατρακυλάμε 
δίχως σταματημό.

Πώς αποπροσανατολιστήκαμε έτσι 
αδέλφια;

Μπορεί να απογοητευτήκαμε, 
ναι. Μπορεί να αισθανθήκαμε 
προδομένοι, πάλι ναι. Αλλά 
ηττημένοι; εμείς; Που γράψαμε 
έπη όποτε και όταν το θελήσαμε; 
εμείς, είμαστε αυτοί που 
παραδόθηκαν άνευ όρων; Και 
η αντίσταση σε κάθε ψεύτικο 
και ανούσιο αντικαταστάθηκε 
από κοκορομαχίες, εν είδει 
εκτόνωσης και συνήθως εκ του 
ασφαλούς, μέσω facebook;

Λουφάξαμε σε μια γωνιά 
λησμονώντας πως αυτός που 
αγωνίζεται μπορεί να χάσει, αλλά 
αυτός που δεν αγωνίζεται έχει 

ήδη χάσει!

Κι εμείς έχουμε χάσει κι εξακολουθούμε να 
χάνουμε κομμάτια από το παρελθόν και το 
μέλλον μας, κομμάτια της ταυτότητα μας.

εμείς, με την πλουσιότερη γλώσσα του 
κόσμου, τη γλώσσα που θεμελίωσε 
επιστήμες, δίκαιο, διοίκηση, φιλοσοφία, 
ρητορική, θέατρο, παραδοθήκαμε στο 
πτωχό αγγλοσαξονικό λεξιλόγιο μιας 
παραδόπιστης κι ενδεούς αντίληψης του 
κόσμου. Εγκαταλείψαμε τα παιδιά μας 
έρμαια χυδαίων reality (πραγματικότητα) 
όπως το bachelor (εργένης) και οι Kar-

dashians, οι οποίες μπορεί μεν να 
θησαυρίζουν, αλλά αν αυτή είναι η δική 
τους πραγματικότητα -μια πραγματικότητα 
που στο όνομα του κέρδους εκποιεί τα 
πάντα- γιατί έπρεπε να γίνει και δική μας! 
Αυτό ονειρευτήκαμε εμείς για τα παιδιά 
μας; Έναν εύκολο χωρίς καμία ηθική 
βιοπορισμό; Μια οδυνηρή διχοτόμηση 
ύλης και πνεύματος;

Είμαστε εμείς, που αποδεχτήκαμε άκριτα 
το ρόλο των followers (ακόλουθοι), 
ακολουθώντας τους ηγεμόνες του τίποτα!

εμείς, οι υπερασπιστές, λεκτικά, του 
διαφορετικού, αφεθήκαμε στην κυριαρχία 
της εικόνας, χωρίς να μας περνά καν απ’ 
το νου να ξεκόψουμε από την αγέλη.

εμείς, οι πρώην οραματιστές,στερέψαμε 
από όνειρα και δυνάμεις; Αποπροσανατο 
λιστήκαμε εγκλωβισμένοι στον ασφυκτικό 
κλοιό της εσωστρέφειας μας, λησμονώντας 
πως ακόμα διαθέτουμε δύναμη;

Γιατί αν εμείς κατακλύζαμε με μηνύματα 
διαμαρτυρίας τα κανάλια για τα σκουπίδια 
που προβάλουν προσβάλλοντας 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια… Αν 
διαμαρτυρόμαστε για τους αμόρφωτους 
ρεπόρτερς και παρουσιαστές που 
κατακρεουργούν την Ελληνική γλώσσα… 
Αν διαμαρτυρόμαστε για την ονοματοδοσία 
διαφόρων εκπομπών με αγγλικούς 
τίτλους, όπως, van life, pop Hellas, sing 
the spot, art week (τίτλοι εκπομπών μόνο 
από την ΕΡΤ2 που δεν αντιστάθηκε –
δυστυχώς- στην πρακτική των ιδιωτικών 
καναλιών)… Αν κλείναμε τους δέκτες 
κι έπεφτε η ακροαματικότητα... Αν δεν 
μοιράζαμε τα likes μας με κριτήριο να 
γίνουμε αρεστοί σε κάποια ονόματα… Αν 
δεν κολακεύαμε τους όποιους επώνυμους 
νιώθοντας ότι πλάι τους παίρνουμε κάτι 
από τη «δόξα» και την «αξία» τους… Αν 
δεν υιοθετούσαμε ένα δοσοληπτικό αξιακό 
σύστημα ανεξαρτήτως νομιμότητας ή 
ποιότητας… Αν δεν συμμετείχαμε στην 
εμπορευματοποίηση της πολιτικής… 
Αν δεν κοιτάγαμε να δούμε τι θα κάνει ο 
διπλανός για να κινητοποιηθούμε ή όχι… 
Αν γενικότερα, δεν περιμέναμε από τους 

άλλους να βγάλουν το φίδι απ’ την τρύπα 
παραμένοντας στη δική μας ασφάλεια κι 
απραγία… Αν δεν εμπεδώσαμε πως χωρίς 
να σπάσουμε αβγά ομελέτα δεν γίνεται… 
Αν δεν συνειδητοποιήσαμε πως τίποτα δεν 
θα μας χαριστεί, αν δεν το διεκδικήσουμε… 
Αν, τέλος, δεν εμφορούμαστε από ένα 
αίσθημα αξιοπρέπειας απέναντι στους 
εαυτούς μας κι ευθύνης απέναντι στην 
κοινωνία…

Τότε καλά κάνουμε και βλέπουμε τα 
τρένα να περνούν, διολισθαίνοντας στην 
κατηφόρα μιας καθολικής απαξίωσης, 
αφού οι υπεύθυνοι και πάλι είμαστε εμείς 
και μόνο εμείς.

Μια ΣυΛΛοΓΗ με σύντομα, καθολικού κύρους ρητά σπουδαίων προσώπων 
που μας θυμίζουν τη σημασία και την κρισιμότητα της παιδείας, μας εμπνέουν 
και μας κινητοποιούν σε ότι έχει σχέση με το σπουδαιότατο θέμα της 
εκπαίδευσης των παιδιών μας και των μαθητών μας.

«Αυτοί που δίνουν καλή εκπαίδευση στα παιδιά, πρέπει να τιμώνται περισσότερο από 
εκείνους που τα γέννησαν, γιατί οι γονείς τους έδωσαν μόνο τη ζωή, οι παιδαγωγοί όμως 
την ικανότητα να ζουν καλά».  αριστοτέλης

«Αυτοί που μελέτησαν προσεκτικά τον τρόπο διακυβέρνησης των ανθρώπων, πρέπει 
να έχουν πεισθεί  πως η τύχη των εθνών εξαρτάται από την εκπαίδευση των νέων».  
αριστοτέλης

«Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, μα οι καρποί γλυκοί».  αριστοτέλης
«Τρία πράγματα χρειάζονται για την εκπαίδευση: η φύση, η μάθηση και η άσκηση». 

αριστοτέλης
«Όταν ο άνθρωπος πάρει σωστή εκπαίδευση, γίνεται θεϊκό και πολύ ήμερο ζώο. Κι 

όταν δεν ανατραφεί αρκετά ή κατάλληλα, γίνεται το πιο άγριο απ” όσα γέννησε η φύση».  
Πλάτωνας

«Δεν ξέρω τίποτα άλλο, για το οποίο κάθε λογικός άνθρωπος θα έπρεπε να νοιάζεται 
περισσότερο, παρά το πώς το παιδί του θα γίνει ο πιο καλός άνθρωπος».  Πλάτωνας

«Η εκπαίδευση είναι δύναμη που γιατρεύει την ψυχή».  Πλάτωνας
«Η παιδεία είναι πανηγύρι της ψυχής, γιατί σ” αυτήν υπάρχουν πολλά θεάματα και 

ακούσματα της ψυχής».  Σωκράτης
«Νομίζω πως όσοι εκπαιδεύτηκαν, όχι μόνο αυτοί είναι ευτυχισμένοι και το νοικοκυριό 

τους διοικούν καλά, μα και τους άλλους ανθρώπους ωφελούν».  Σωκράτης
«Παιδεία και αρετή και γνώση όσο κι αν είναι άγνωστα στους πολλούς, είναι το πιο γλυκό 

πράγμα στη ζωή του ανθρώπου».  Σωκράτης
«Διπλά βλέπουν όσοι έμαθαν γράμματα».  Πυθαγόρας
«Η αγραμματοσύνη είναι μάνα όλων των κακών».  Πυθαγόρας
«Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει αλλά μια φωτιά που πρέπει ν’ 

ανάψει». Πλούταρχος
«Όπως η γη, όσο γόνιμη κι αν είναι δεν μπορεί να κάμει τίποτα χωρίς καλλιέργεια, έτσι 

και ο νους, χωρίς εκπαίδευση δεν μπορεί να δώσει καλό καρπό».  Πλούταρχος
«Η ανατροφή των παιδιών μοιάζει 

με τα πλάσματα των κεραμοποιών, 
γιατί τον μαλακό πηλό τον πλάθουν 
όπως θέλουν, ενώ τον ψημένο δεν 
μπορούν να τον ματαπλάσουν. Το 
ίδιο και τα παιδιά, όσο είναι ακόμα 
μικρά μπορούν οι γονείς τους να τα 
μορφώσουν όπως θέλουν, όταν όμως 
μεγαλώσουν και γίνουν άντρες δεν 
μπορούν πια».  Πλούταρχος
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Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου, στον 
Ι. Ναό Αγ. Δημητρίου μετά τη 
Θεία Λειτουργία στη γιορτή των 
Τριών Ιεραρχών και ημέρα των 
Ελληνικών Γραμμάτων, ο ιερ. 
προϊστάμενος π. Κωνσταντίνος 
Παυλίδης έκοψε την βασιλόπιτα  
για τον καινούργιο χρόνο, 
παρουσία της νέας προέδρου 
της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο κ. Μπέτης Σκουτάκη 
και στελεχών του Δ.Σ., της 
προέδρου της Αρχιεπισκοπικής 
Φιλοπτώχου κ. Ζωής Βερούτη 
και των κυριών της Φιλοπτώχου 
“Πρόνοια”. Στην εκδήλωση, 
η οποία είναι η δεύτερη της 
ΕΚΤ για το 2022,  συμμετείχε 
μικρός αριθμός πιστών λόγω 
των περιοριστικών μέτρων 
για την πανδημία. Ωστόσο την 
προηγούμενη Κυριακή στον Ι.Ν. 
Αγ. Ειρήνης έγινε η κοπή της 
βασιλόπιτας  και ουσιαστικά, 
ήταν η πρώτη εκδήλωση της 
ΕΚΤ για τον καινούργιο χρόνο.
Καλή αρχή!

Καλή αρχή
ΠΑΡΟΙΚΙΑ
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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 
Writers 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 lexiwrit-
ers@gmail.com

LEXI WRITERS

πηγές αναφέρουν ότι έχει ξεπεράσει 
τις 50.000. Οι αριθμοί που δώσανε στη 
δημοσιότητα οι διοργανωτές αναφέρουν ότι 

πρόκειται για μισό εκατομμύριο και 50.000 
οχήματα. Εν τω μεταξύ στην Οττάβα 
συνεχίζουν να συρρέουν και πολλοί άλλοι 
Καναδοί, που αντιτίθενται στα περιοριστικά 
μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την 
αντιμετώπιση τoυ κορωνοϊού, προκειμένου 
να στηρίξουν τους οδηγούς φορτηγών.

Το κίνημα των οδηγών οχημάτων βαρέως 
τύπου ξεκίνησε στις 22 Ιανουαρίου από 
τη Βρετανική Κολομβία και εξελίχθηκε σε 
ένα τεράστιο κονβόι διαμαρτυρίας, αφού 
συμμετείχαν οδηγοί φορτηγών από όλα τα 
μέρη του Καναδά που κατέφθαναν προς 
την πρωτεύουσα. Το κίνημα είχε ζητήσει 
χρηματοδότηση μέσω της πλατφόρμας 
gofundme.com με στόχο 5 εκατομμύρια 
και χρηματοδοτήθηκε ενθουσιωδώς από 
χιλιάδες πολίτες και εταιρείες φτάνοντας 
πολύ κοντά στο στόχο του. Ένας από τους 
υποστηρικτές και χορηγούς του ήταν και 
ο μεγιστάνας Έλον Μασκ και ιδρυτής της 
Tesla και της SpaceX, ο οποίος έγραψε 
στο twitter: «Οι Καναδοί φορτηγατζήδες 
κυριαρχούν» προωθώντας το στους 
περίπου 71 χιλιάδες ακολούθους του.

Παράλληλα οδηγοί φορτηγών στην 
Αλμπέρτα σε ένδειξη αλληλεγγύης στο 
«κονβόι της ελευθερίας» απέκλεισαν 
εντελώς την Κυριακή έναν μεγάλο αυτοκι-
νητόδρομο από τον οποίο μεταφέρονται 
προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ 

χιλιάδες Αμερικανοί οδηγοί έφθασαν στα 
σύνορα για υποστήριξη.

Tα φορτηγά διέσχισαν ειρηνικά την 
περασμένη εβδομάδα όλο τον Καναδά και 
αποθεώνονταν από κόσμο που κρατώντας 
καναδικές σημαίες συγκεντρωνόταν σε 

γέφυρες σε όλες τις μεγάλες εθνικές 
λεωφόρους και αυτο-κινητοδρόμους. 
Πολλοί τους πρόσφε-ραν τρόφιμα, είδη 
πρώτης ανάγκης και καταλύμματα 
μέχρι που έφτασαν στην Οττάβα όπου 
συγκεντρώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο 
στις 28 Ιανουαρίου.

Στη διαμαρτυρία συμμετείχε και ο ηγέτης του 
PPC και πρώην υπουργός της κυβέρνησης 
Harper, Maxime Bernier. Συμμετείχε 
επίσης και ο Randy Hillier, ανεξάρτητος 
επαρχιακός βουλευτής Lanark-Frontenak-
Kingston του Οντάριο, ο οποίος με επιστολή 
του κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
στο Κοινοβούλιο να ξεκινήσουν 
ψηφοφορία για πρόταση μομφής προς 
τη φιλελεύθερη κυβέρνηση και τον Justin 
Trudeau. Όπως είπε ο βουλευτής “είναι 
σαφές ότι αυτές οι εκλογές κερδήθηκαν 
λόγω του φόβου των πολιτών, αλλά από 
αυτό το Σαββατοκύριακο είδα Καναδούς 
ατρόμητους και δυνατούς έτοιμους να 
προχωρήσουν σε μια θετική αλλαγή”. 
Ρίχνοντας αιχμές στον Πρωθυπουργό και 
τη δήλωσή του περί “μικρής περιθωριακής 
μειονότητας” ο βουλευτής τόνισε ότι είναι 
πια καιρός η “περιθωριακή μειοψηφική 
ομάδα” που εργάζεται εντός των τειχών 
του ομοσπονδιακού μας Κοινοβουλίου να 
δει ότι οι απόψεις και τα διατάγματά τους 
είναι απαράδεκτα.

Το αποκαλούμενο ως «κονβόι της 
ελευθερίας» ξεκίνησε ως μια συγκέντρωση 
οδηγών φορτηγών ενάντια στον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό για όλους τους 
επαγγελματίες οδηγούς που περνούν από 
τα σύνορα. Δεν άργησε, όμως, να μετατραπεί 
σε μία αντικυβερνητική διαδήλωση. Εν τω 
μεταξύ η μεγάλη δημοσιότητα που πήρε το 
κίνημα έχει επεκταθεί και σε άλλες χώρες 
του κόσμου όπου πολίτες και οδηγοί 
φορτηγών υποστηρίζουν την πλήρη 
άρση των υγειονομικών περιοριστικών 
μέτρων. Έχουν ξεκινήσει ήδη και έχουν 
ανακοινωθεί παρόμοια κινήματα στη Νέα 
Ζηλανδία, στην Αυστραλία, στο Παρίσι, 
στις Βρυξέλλες και στην Ολλανδία.

Οι υποστηρικτές του καναδικού κινήματος 
ζητούν από την κυβέρνηση να σταματήσει 
να αναμειγνύεται στην υγειονομική 
περίθαλψη των πολιτών της, και να 
σεβαστεί τις ατομικές ελευθερίες και το 
δικαίωμά τους στην εργασία και στην 
ελεύθερη μετακίνηση. Το γενικό μήνυμα 
είναι ότι η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων 
αποδείχθηκε ανίκανη να ελέγξει έναν 
ιό όπως το COVID-19 και δεν έχει το 
δικαίωμα να παραβιάζει τα δικαιώματα του 
Καταστατικού Χάρτη του Καναδά.

Το αιτήματα των μελών του κινήματος είναι 
απλά και επικεντρωμένα στα πιο κάτω:

•   οι προσωπικές επιλογές υγειονομικής 
περίθαλψης δεν αφορούν την κυβέρ-
νηση.

•        οι προσωπικές επιλογές υγειονομικής 
περίθαλψης δεν πρέπει να περιο-
ρίζουν τη δυνατότητα των Καναδών 
να εισέρχονται ή να εξέρχονται από 
τη χώρα.

• οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες 
να ανοίγουν και να λειτουργούν 
χωρίς την άδεια των κυβερνητικών 
υπαλλήλων στον τομέα της υγειο-
νομικής περίθαλψης.

• Κανένας εργαζόμενος στον Καναδά 
δεν μπορεί να απολυθεί για μια 
προσωπική επιλογή υγειονομικής 
περίθαλψης.

• οι εντολές για χρήση μάσκας και 
άλλοι περιορισμοί COVID-19 είναι 
αναποτελεσματικοί και παραβιάζουν 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
Καναδών.

Το κίνημα των οδηγών 
φορτηγών έλαβε 
υποστήριξη από 
διάφορους βουλευτές 
των Συντη-ρητικών 
και του ηγέτη της 
Αξιωματικής Αντιπο-
λίτευσης Erin O’ Tool 
που υποστηρίζουν 
ότι ο Πρωθυπουργός 
πρέπει να ακούσει 
τα αιτήματα των 
διοργανωτών του 
κινήματος και να 
δώσει μια απάντηση. 
Ο Πρωθυπουργός 
όμως δεν είχε προβεί 
σε καμία δήλωση 
μέχρι την Δευτέρα και 
αυτό είχε σχολιαστεί 
αρνητικά σε διεθνή 
ΜΜΕ. Η τελευταία του δήλωση ήταν την 
περασμένη εβδομάδα όπου σε συνέντευξη 
Τύπου είχε χαρακτηρίσει τους οδηγούς 
“μικρή περιθωριακή μειοψηφία που δεν 
εκφράζει τις θέσεις των Καναδών πολιτών”. 
Χθες αργά το απόγευμα όμως ανακοίνωσε 
μέσω του πρωθυπουργικού του γραφείου 
ότι “η κυβέρνηση δεν θα ενδώσει στα 
αιτήματα των ατόμων που έκαναν την 
καναδική πρωτεύουσα πάρκιγκ”.

Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο 
ο Justin Trudeau και η οικογένειά του 
έχουν μετακινηθεί από το Rideau Cot-
tage και βρίσκονται σε απομόνωση εδώ 
και αρκετές ημέρες, λόγω επαφής με 

To Κοινοβούλιο και 
οι γύρω περιοχές της Ottawa 

σε κλοιό διαδηλωτών
αΠο ΣεΛιΔα 1

κρούσμα Covid. Τουλάχιστον ένα από τα 
παιδιά της οικογένειας, είχε νοσήσει από 
τον κορωνοϊό, ενώ χθες ανακοινώθηκε 
από το γραφείο του ότι έχει νοσήσει και 
ο Πρωθυπουργός. Ο Justin Trudeau 
είναι πλήρως εμβολιασμένος για την 
Covid-19 και έχει λάβει ενισχυτική δόση 
στις 4 Ιανουαρίου. Όπως είχε αναφερθεί 
η οικογένεια Trudeau φυγαδεύθηκε σε 
άγνωστη τοποθεσία προληπτικά, από τη 
στιγμή που ξέσπασαν στη χώρα οι έντονες 
διαδηλώσεις.

Όλες τις προηγούμενες ημέρες η 
αστυνομία της Οτάβας είχε ισχυρή 
παρουσία στο κέντρο της πόλης για 
την αποφυγή τυχόν επεισοδίων, ενώ το 
κέντρο της πρωτεύουσας έχει παραλύσει 

εφόσον οι επιχειρήσεις στο εμπορικό 
κέντρο αναγκάστηκαν να κλείσουν. Επίσης 
η Health Canada εξέδωσε ανακοίνωση 
την περασμένη εβδομάδα για παύση της 
λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων 
μέχρι τέλος Ιανουαρίου.

Μέχρι τη στιγμή που γράφεται το 
άρθρο πολλοί από τους διαδηλωτές 
εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τα 
γύρω πάρκα και πολλά βαρέως τύπου 
οχήματα εξακολουθούν να κατακλύζουν 
τους δρόμους της Οτάβας. Η αστυνομία 
εξακολουθεί να είναι παρούσα στο κέντρο 
της πρωτεύουσας για να διασφαλίσει ότι η 
διαμαρτυρία εξελίσσεται ειρηνικά.

aFP
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Σήμερα, επέτειο απελευθέρωσης του Άουσβιτς, τιμάμε τη 
Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος 
- του πιο αποτρόπαιου γεγονότος του 20ου αιώνα, του 
μεγαλύτερου εγκλήματος που διέπραξε ο άνθρωπος, του 
πλέον οδυνηρού τραύματος στο σώμα της Ευρώπης. 
Υπήρξε μια καταστροφή που υπερβαίνει τα όρια του λόγου. 
Μια ιδεοληπτική, συστηματική, ψυχρή γενοκτονία, που 
αφάνισε έξι εκατομμύρια Εβραίους και πολλούς άλλους 
συνανθρώπους μας στα κολαστήρια των ναζιστικών 
στρατοπέδων συγκέντρωσης και στους ματωμένους 
ερημότοπους της κεντρικής Ευρώπης, κάτω από τα 
πυρά των χιτλερικών εκτελεστικών αποσπασμάτων. Ένα 
έγκλημα που στιγμάτισε ανεξίτηλα όχι μόνο τον δυτικό και 
τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά και την ιστορία ολόκληρης 
της ανθρωπότητας. Ένα αδιανόητο συμβάν, την ουσία 
του οποίου καμιά κοινωνικο-ιστορική ανάλυση δεν είναι 
σε θέση να μεταδώσει, ακριβώς γιατί είναι απόλυτα 
απάνθρωπο. Μια «οντολογική σφαγή», όπως το ονόμασε 
ο Τζωρτζ Στάινερ.

Τιμάμε παράλληλα την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων 
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Για μας, 
τους Έλληνες, που χάσαμε δεκάδες χιλιάδες Εβραίους 
συμπατριώτες μας, χάνοντας ταυτόχρονα και ένα σημαντικό 
κομμάτι της πολυπολιτισμικής μας παράδοσης, η επέτειος 
επιτάσσει μνήμη και γνώση. Πρέπει η νεότερη, ιδίως, γενιά, 
να μάθει τι πραγματικά συνέβη στα στρατόπεδα της φρίκης, 
πώς ξεθεμελιώθηκε ολόκληρη σχεδόν η εβραϊκή κοινότητα 
της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Κέρκυρας, αλλά 

και να εκτιμήσει τη θετική συνεισφορά κοινοτήτων, όπως η 
ζακυνθινή, στη σωτηρία των Εβραίων ή τους μηχανισμούς 
αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν στην Αθήνα και αλλού, 
αποτρέποντας την ολοκληρωτική εξάλειψη του εβραϊκού 
στοιχείου από την Ελλάδα.

Το Ολοκαύτωμα μας αφορά όλους, όχι μόνον τον 
εβραϊκό λαό. Αποκαλύπτει, γυμνό, το πρόσωπο του 
κακού και θέτει σε συνεχή δοκιμασία την ηθική μας 
συνείδηση. Αποτίνουμε με δέος και συντριβή φόρο τιμής 
στα εκατομμύρια θύματα της ναζιστικής λαίλαπας. Το 
σύνθημα «Ποτέ ξανά» μας καλεί να θυμόμαστε ενεργά, 
να μετατρέπουμε τη μνήμη σε πράξη. Να καλλιεργούμε 
την ιστορική γνώση. Να αναστοχαζόμαστε τις αιτίες που 

γέννησαν τον ναζισμό, τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό 
και κάθε είδους φυλετικές, θρησκευτικές και κοινωνικές 
προκαταλήψεις. Να εργαζόμαστε με περισυλλογή για 
την αφύπνιση των συνειδήσεων και τη θωράκιση ενάντια 
στη ρητορική του μίσους. Να ενισχύουμε την κοινωνική 
φιλότητα και την αλληλεγγύη. Μόνον έτσι θα αποτραπεί η 
επανάληψη παρόμοιων εγκλημάτων που αμαυρώνουν τον 
πολιτισμό μας. Μόνον έτσι το «Ποτέ ξανά» θα αποκτήσει το 
πραγματικό νόημά του.

Από τον προσωπικό λογαριασμό στο Facebook της 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 

κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου
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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!!!

\Google (Google Arts and Cul-
ture platform), η οποία προβάλλει 
τοποθεσίες παγκόσμιας κληρονομιάς 
παγκοσμίως, παρουσιάζει ο 
Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης 
(ΟΤΘ) τα μνημεία UNESCO της πόλης. 
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα 
περιλαμβάνει έναν πολύγλωσσο 
ιστότοπο και μια επιτυχημένη εφαρμογή 

για κινητά, ενώ έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει στους προορισμούς 
να προβάλλουν πολλαπλές 
ιστορίες για τη θέση παγκόσμιας 
κληρονομιάς τους και τη συμβολή 
τους στην πολιτιστική ανάπτυξη. 
Μία πλατφόρμα με τα μνημεία 
UNESCO της Θεσσαλονίκης 
«Η προβολή των Μνημείων UNESCO 

της Θεσσαλονίκης στην εξειδικευμένη 
πλατφόρμα αποτελεί συνέχεια 
της παρουσίασής τους από τον 
Οργανισμό Τουρισμού στο World Her-
itage. Είναι η επίσημη έκδοση της UN-
ESCO, που περιλαμβάνει λεπτομερή 
άρθρα για πολιτιστικούς και φυσικούς 
χώρους Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 
Ένα μακροπρόθεσμο έργο, έντυπο και 

ψηφιακό, συνδυάζοντας εκπαιδευτική 
και τουριστική προώθηση. Δυνατό του 
πλεονέκτημα είναι ότι υποστηρίζεται 
και προωθείται από την UNESCO», 
δηλώνει η αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του ΟΤΘ 
Βούλα Πατουλίδου.

iefimerida.gr

Τα 
μνημεία 
Unesco 
της Θεσσαλονίκης 
στην πλατφόρμα 
τέχνης της 
Google

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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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)

Σε άρθρο της Daily Telegraph, ο 
Έλληνας πρέσβης στο Λονδίνο, Ιωάννης 
Ραπτάκης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι 
«η Ελλάδα είναι πρόθυμη να δανείσει 
στο Βρετανικό Μουσείο πολιτιστικούς 
θησαυρούς που δεν έχουν εγκαταλείψει 
ποτέ τη χώρα ως αντάλλαγμα της 
επιστροφής των Γλυπτών».

Οι δηλώσεις του κ. Ραπτάκη έγιναν στο 
πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου που έχει 
ανοίξει από τον Νοέμβριος στη Βρετανία 
για την επιστροφή των Γλυπτών στην 
Ελλάδα μετά την επίσκεψη στο Λονδίνο 
του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη και τη συνάντησή του με τον 
Βρετανό ομόλογό του, Μπόρις Τζόνσον.

Το άρθρο αναφέρεται στις δυνατότητες 
που δίνει η νέα τεχνολογία για την 
παραγωγή πιστών αντιγράφων και την 
παρουσίαση σχεδίων για την κατασκευή 
ενός ακριβούς αντιγράφου των 
Γλυπτών από το Ινστιτούτο Ψηφιακής 
Αρχαιολογίας (IDA).

«Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να εξετάσει 
την ιδέα να επιτρέψει στο Βρετανικό 
Μουσείο να κατασκευάσει ένα υψηλής 
ποιότητας μαρμάρινο αντίγραφο, όχι 
μόνο των Γλυπτών που έχει τώρα, αλλά 
και των Γλυπτών του Παρθενώνα που 
βρίσκονται στο Μουσείο της Ακρόπολης 
στην Αθήνα» λέει ο κ. Ραπτάκης στην 
Daily Telegraph.

Το ινστιτούτο, με έδρα την Οξφόρδη, 
εφαρμόζει μια πρωτοπόρο τεχνική 
γνωστή ως 3D Machining. Η 
τεχνική αυτή, με τη βοήθεια της 
φωτογραμμετρίας, αρχικά δημιουργεί 
μια ψηφιακή εικόνα. Στη συνέχεια μια 
ρομποτική μηχανή χρησιμοποιώντας 
τις σμίλες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 
όπως ένας γλύπτης χαράζει αντίγραφο 
του πρωτοτύπου με λεπτομέρεια 
χιλιοστών. Το ινστιτούτο θα μπορούσε 
να προμηθευτεί ογκόλιθους μαρμάρου 
πανομοιότυπους με εκείνους που 
χρησιμοποίησε ο γλύπτης Φειδίας και οι 
τεχνίτες του ώστε το τελικό αποτέλεσμα 
να μοιάζει ακόμη περισσότερο με το 
πρωτότυπο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το IDA 
σκοπεύει να φτιάξει ένα αντίγραφο της 
μετόπης που απεικονίζει τη μάχη ενός 
πολεμιστή και ενός Κενταύρου. Το 
κόστος του είναι περίπου 24.000 ευρώ 
και θα χρειαστούν τρεις έως έξι μήνες 
για να ολοκληρωθεί. Θα δημιουργηθούν 
δύο αντίγραφα. Το ένα με τις ζημιές που 
προκλήθηκαν από τότε που για πρώτη 
φορά φιλοτεχνήθηκε, από τη ρύπανση, 
τους βανδαλισμούς κτλ και το άλλο 
όπως ήταν όταν κατασκευάστηκε.

«Η συζήτηση σχετικά με τις νέες 
τεχνολογίες προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα αντίγραφο των 
Γλυπτών υψηλής ποιότητας είναι πολύ 

χρήσιμη», επεσήμανε στην Daily Tel-
egraph o κ. Ραπτάκης. Τονίζοντας 
παράλληλα ότι προσθέτει ένα επιπλέον 
επιχείρημα στην άποψη πως «η 
βρετανική κυβέρνηση έχει τώρα μια 
μοναδική ευκαιρία να τερματίσει μια 
αδικία που βαραίνει όλες τις ελληνικές 
καρδιές και επιτέλους να επιστρέψει τα 
Γλυπτά του Παρθενώνα».

Όπως επεσήμανε στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ» 
ο κ. Ραπτάκης, η συνάντηση με τον 
αρθρογράφο Σάιμον Μπρούσελς που 
έγραψε το εν λόγω άρθρο, έγινε σε 
εκδήλωση για τα 200 χρόνια από τοn 
θάνατο του ;Aγγλου λυρικού ποιητή 
Τζον Κιτς στην οποία ο Έλληνας 
πρέσβης είχε κληθεί να μιλήσει.

Εκεί άδραξε την ευκαιρία και 
απευθυνόμενος σε ένα ιδιαίτερο 
κοινό επανέλαβε την ελληνική θέση 
για την επιστροφή των Γλυπτών του 
Παρθενώνα, τονίζοντας μεταξύ άλλων 
ότι «αν ζούσε σήμερα ο Κιτς σίγουρα θα 
υπερασπιζόταν την ελληνική θέση με 
πάθος».

kathimerini.gr

Γλυπτά Παρθενώνα
-Daily Telegraph: 

Πρόθυμη η Ελλάδα να 
κατασκευάσει αντίγραφα 
για το Βρετανικό μουσείο
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ΚΟΣΜΟΣ
“Δημιουργείται σε μόλις 30 λεπτά,  ένα 

κινητό νοσοκομείο από τις Τουρκικές 
Ένοπλες Δυνάμεις στα πρότυπα του 
ΝΑΤΟ”. Αυτός είναι ο τίτλος άρθρου που 
φιλοξενείται σε Ερντογανικό ΜΜΕ, το 
οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

“Το εθνικό κινητό επιτόπιο νοσοκομείο, 
που παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα 
ποιότητας του ΝΑΤΟ, θα παρέχει 
την ευκαιρία άμεσης επέμβασης σε 
ασθενείς και τραυματίες στις εγχώριες 
και διασυνοριακές επιχειρήσεις των TAF 
(Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων).

Το κινητό επιτόπιο νοσοκομείο, 
που αποτελείται από 13 κοντέϊνερ, 
συμπεριλαμβανομένου του χειρουργείου, 
εντατικής θεραπείας, διαλογής ,έκτακτης 
ανάγκης, ακτινολογικό εργαστήριο, 
βιοχημικό εργαστήριο, φαρμακείου, 
οδοντιατρικής μονάδας, πλυντηρίου και 
αποστείρωσης, επεξεργασίας νερού 
,δεξαμενής νερού, μπάνιο, τουαλέτα, και 
2 γεννήτριες, μπορεί να δημιουργηθεί σε 
περίπου 30 λεπτά.

Τα εμπορευματοκιβώτια που παράγονται 
στο Niğde 7th Maintenance Factory Di-
rectorate σύμφωνα με τις χερσαίες, 
αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές 
προσφέρουν ισορροπημένη εγκατάσταση 
σε όλα τα είδη εδάφους, χάρη στα 
υδραυλικά τους πόδια που μπορούν να 
λειτουργούν ανεξάρτητα και ταυτόχρονα.

Ο Διευθυντής Προμηθειών του Κέντρου 
Διαχείρισης Υλικού, Λοχαγός Dursun Özay 
εξήγησε ότι κατασκευάζουν, συντηρούν, 
επισκευάζουν και εκσυγχρονίζουν 
τις μονάδες που συνιστούν το κινητό 
νοσοκομείο.

Τα πλεονεκτήματα του  
κινητού νοσοκομείου

Ο Özay δήλωσε επίσης ότι τα 
μεταλλικά μέρη και τα ανταλλακτικά των 
σκηνών που χρησιμοποιούνται στο TAF 
κατασκευάστηκαν, επισκευάστηκαν 

και εκσυγχρονίστηκαν με τα υλικά που 
παραγγέλθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση 
Στρατιωτικών Εργοστασίων

«Όλο το κινητό νοσοκομείο είναι εγχώρια 
και εθνική παραγωγή .Κατασκευάστηκε 
με πλεονέκτημα το ένα τρίτο του κόστους 
ερευνώντας ξένες αγορές και προστέθηκε 
στο απόθεμα TAF. Το Mobile Field Hos-
pital έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα 
να αναλάβει γρήγορα την ευθύνη στο 
επιχειρησιακό πεδίο και σε οποιαδήποτε 
κατάσταση όπως και σε  φυσικές 
καταστροφές».

Ο Τεχνικός Διευθυντής , Υπολοχαγός 
İsmail Sünbül δήλωσε επίσης ότι όλα 
τα κοντέινερ έχουν υδραυλικά πόδια 

που μπορούν να ανέβουν 165 εκατοστά 
από το έδαφος. Επισημαίνοντας ότι τα 
υδραυλικά πόδια, τα οποία μπορούν να 
λειτουργούν ανεξάρτητα και ταυτόχρονα, 
παρέχουν μεγάλη άνεση στη φόρτωση και 
εκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων, 
ο Sünbül δήλωσε ότι προσφέρουν μια 
ισορροπημένη ευκαιρία εγκατάστασης σε 
κάθε είδους εδαφικές συνθήκες.

Υπογραμμίζοντας ότι χάρη στα μπουλόνια 
στις γωνίες των εμπορευματοκιβωτίων,τα 
οποία  κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 
χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες 
μεταφορές, ο Sünbül συνέχισε λέγοντας:

«Υπάρχει τηλεφωνική και διαδικτυακή 
υποδομή μεταξύ των κοντέινερ και 

μπορεί να διασφαλιστεί η επικοινωνία 
και η ανταλλαγή δεδομένων. Το κινητό 
επιτόπιο νοσοκομείο εξοπλισμένο με 
τεχνολογικές ιατρικές συσκευές είναι  
εγχώριας κατασκευής  και θα υποστηρίξει  
τις  Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Έχει 
σχεδιαστεί για να έχει την ευκαιρία και 
τη δυνατότητα να αναπτυχθεί εντός 30 
λεπτών στον τόπο αποστολής του και να 
επέμβει άμεσα σε ασθενείς και τραυματίες 
σε συνοριακές και διασυνοριακές 
επιχειρήσεις.

Δηλώνοντας ότι το δάπεδο των δοχείων 
είναι αντιστατικό και αντιβακτηριακό 
και ότι διαθέτουν σύστημα καθαρισμού 
αέρα υποβοηθούμενο από υπεριώδη 
ακτινοβολία , ο Sünbül είπε: «Το 
κοντέινερ του χειρουργείου επιτρέπει να 
πραγματοποιηθούν δύο χειρουργικές 
επεμβάσεις ταυτόχρονα ενώ 4 φορεία 
ασθενών  φιλοξενούνται σε κάθε κοντέινερ 
εντατικής θεραπείας

Ο Sünbül δήλωσε ότι το κοντέινερ του 
εργαστηρίου βιοχημικών εξετάσεων είναι 
τελευταίων προδιαγραφών και φέρει όλο 
τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και 
μέσα που απαιτούνται

Δηλώνοντας ότι το κοντέινερ πλυντηρίων 
και το κοντέινερ  αποστείρωσης 
αποτελούνται είναι δύο μέρη, ο Sün-
bül έδωσε τις ακόλουθες πληροφορίες: 
“Υπάρχουν συσκευή αποσκευών, 
καρότσι μεταφοράς μονάδας φόρτωσης 
και  νεροχύτης αποστείρωσης στο 
τμήμα αποστείρωσης. Υπάρχουν 3 
οικιακά πλυντήρια ρούχων με πλυντήριο 
χωρητικότητα 17 κιλών και χωρητικότητα 
στεγνώματος 10 κιλά στο τμήμα 
πλυντηρίων. Υπάρχουν επίσης  2 τόνοι 
δοχείο καθαρού νερού και 2 τόνοι νερό 
προς επεξεργασία στη δεξαμενή νερού 
και στο κοντέινερ καθαρισμού. Διαθέτει   
επίσης συσκευές καθαρισμού με ημερήσια 
δυναμικότητα παραγωγής νερού 10 
τόνων».

Ο Sünbül είπε, “Υπάρχουν 2 γεννήτριας 
σε κοντέινερ , με την κάθε μια να έχει τη 

Πρωτοποριακό! Oι Τούρκοι 
παρουσίασαν Κινητό 

χειρουργικό Νοσοκομείο 
Εκστρατείας το οποίο θέτουν 

σε λειτουργία σε 30 λεπτά
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συνατότητα παραγωγής ισχύος 450 kVA, 
και έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν 
συγχρονισμένα. Σε περίπτωση  ύπαρξης 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι 
γεννήτριες μπορούν να ενσωματωθούν 
στο σύστημα”

Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα
Η ύπαρξη ΚΙΧΝΕ από τους Τούρκους 

με δυνατότητα ανάπτυξης σε χρονικό 
διάστημα 30 λεπτών όπως ισχυρίζονται 
σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, δεν 
είναι κάτι το οποίο δεν διαθέτει η χώρα 
μας και το οποίο έχει αναπτύξει κατά τη 
διάρκεια ασκήσεων  της συμμαχίας το Γ 
ΣΣ(NDCR).

Από πλευράς τακτικής ωστόσο θα 
πρέπει να επισημάνουμε ότι η δυνατότητα 
εγχώριας παραγωγής ΚΙΧΝΕ από τους 
Τούρκους, επαυξάνει τις επιχειρησιακές 

δυνατότητες των Τουρκικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, των οποίων οι οδοί  διακομιδής 
ασθενών και τραυματιών κατά τη διάρκεια 
στρατιωτικών επιχειρήσεων θα μειωθεί 
σημαντικά από πλευράς απόστασης.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση 
του χρόνου διακομιδής τραυματιών από 
τα μαχόμενα τμήματα Α γραμμής σε 
περίπτωση διεξαγωγής στρατιωτικών 
επιχειρήσεων στο  τουρκικό ΚΙΧΝΕ, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των απωλειών 
μάχης των ΤΕΔ (Τουρκικών Ενόπλων 
Δυνάμεων).

Επιπλέον αυτό θα δώσει μεγαλύτερες 
δυνατότητες ταχείας προώθησης των  
εμπρός μαχομένων τμημάτων προς τα 
εμπρός, αφού  ακολουθώντας την τακτική 
της αλληλοϋπέρβασης από 2 ΚΙΧΝΕ θα 
παρέχεται σε αυτά συνεχής και εγγύς 
υγειονομική υποστήριξη.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών 
Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξή του που 
μεταδόθηκε από τη ρωσική τηλεόραση, 
σημείωσε ότι η Μόσχα θέλει να έχει 
μια σχέση «αλληλοσεβασμού» με την 
Ουάσινγκτον, ενώ υπογράμμισε ότι είναι 
σημαντικό η Ρωσία να λάβει συγκεκριμένες 
εγγυήσεις για την ασφάλειά της.

«Θέλουμε καλές σχέσεις, ισότιμες, με 
αμοιβαίο σεβασμό με τις ΗΠΑ, όπως 
και με κάθε άλλη χώρα του κόσμου», 
είπε ο Λαβρόφ, ο οποίος ακολούθως 
υπογράμμισε ότι η Ρωσία «δεν θέλει να 
μείνει σε μια κατάσταση όπου η ασφάλειά 
της παραβιάζεται συνεχώς. Κάθε φορά, 
αποδεικνύεται ότι η γραμμή που πρέπει 
να υπερασπιστούν (οι χώρες του ΝΑΤΟ) 
μετακινείται ανατολικότερα. Τώρα, έφτασε 

ήδη στην Ουκρανία».
Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό, 

η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ 
θα έπληττε σοβαρά τις σχέσεις 
της Δύσης με τη Ρωσία. Η Μόσχα 
θα επιδιώξει επομένως «όχι μόνο 
να λάβει διαβεβαιώσεις, πολιτικές 
δεσμεύεις για το θέμα αυτό, αλλά 
και νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις» οι 
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τους τα 
«νόμιμα συμφέροντα» της Ρωσίας, 
τόνισε.

Όπως είπε ο Λαβρόφ, η Ρωσία θα 
στείλει «επίσημο αίτημα» στις χώρες 
του ΝΑΤΟ και του Οργανισμού για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ) ζητώντας τους να διευκρινίσουν 
πώς σκοπεύουν να υλοποιήσουν τη 
δέσμευση που έχουν αναλάβει να μην 
ενισχύσουν την ασφάλειά τους «εις βάρος 
της ασφάλειας των άλλων».

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου 
Ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ 
διαβεβαίωσε εξάλλου ότι η Μόσχα δεν 
απειλεί την Ουκρανία. «Δεν θέλουμε 
πόλεμο. Και δεν τον χρειαζόμαστε. Και 
αυτοί που τον επιβάλλουν, δηλαδή οι 
Δυτικοί, επιδιώκουν (να επιτύχουν) τους 
δικούς τους εγωιστικούς σκοπούς», είπε 
σύμφωνα με τα ρωσικά ειδησεογραφικά 
πρακτορεία.

enikos.gr

Λαβρόφ: η ρωσία επιδιώκει 
μια σχέση αλληλοσεβασμού 

με την ουάσινγκτον
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Η μακροζωία είναι εφικτή 
και στις περισσότερες 
περιπτώσεις εξαρτάται 
από τα τρόφιμα που 
καταναλώνουμε. Οι ξηροί 
καρποί είναι υγιεινοί και 
βοηθούν στο να ζούμε 
περισσότερο. Ποιος από 
αυτούς όμως αποδείχθηκε 
κορυφαίος σύμφωνα με 
τους ερευνητές;

Οι σπόροι και οι ξηροί καρποί είναι βασικό 
συστατικό στις κουζίνες πολλών ανθρώπων 
που προσέχουν την υγεία τους.

Η πρόσληψή τους, συμπεριλαμβανο-
μένων και των καρυδιών, έχει συσχετιστεί 
με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη 
τύπου 2 και καρδιαγγειακών παθήσεων, 
πράγμα που ενισχύει τη θεωρία πως η 
κατανάλωση του συγκεκριμένου καρπού 
μπορεί να βοηθήσει στη μακροζωία.

Έρευνες δείχνουν ότι τα καρύδια θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν τις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν καρκίνο του μαστού.

Mελέτη που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο 
Μάρσαλ καταδεικνύει πως η κατανάλωση 
περίπου 60 γραμμαρίων καρυδιών την 
ημέρα, για περίπου δύο εβδομάδες, 
επιβράδυνε την ανάπτυξη του καρκίνου του 
μαστού ή μείωσε τον κίνδυνο εμφάνισης της 
νόσου σε ποντίκια.

Το όφελος που παρατηρήθηκε έναντι του 
καρκίνου συσχετίστηκε με την αλλοιωμένη 
έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη καρκίνου και της πιθανότητας 
επιβίωσης.

Οι συντάκτες της μελέτης τόνισαν: 

«Υποθέσαμε ότι η κατανάλωση καρυδιών 
θα άλλαζε τη γονιδιακή έκφραση στους 
παθολογικά επιβεβαιωμένους καρκίνους του 
μαστού στις γυναίκες, προς μια κατεύθυνση 
όπου θα μπορούσαμε να αναμένουμε 
μείωση στην ανάπτυξη καρκίνου του 
μαστού και την επιβίωση, όπως φάνηκε στα 
ποντίκια».

«Εάν οι μοριακές αλλαγές σε ανθρώπους 
και ποντίκια ήταν παρόμοιες, θα ήταν λογικό 
να συμπεράνουμε ότι οι επιπτώσεις στον 
καρκίνο του μαστού στους ανθρώπους 
θα πρέπει να είναι παρόμοιες με αυτές 

που παρατηρούνται σε ποντίκια (δηλαδή, 
επιβράδυνση της ανάπτυξης καρκινικών 
κυττάρων ή αυξημένος θάνατος καρκινικών 
κυττάρων)» σημείωσαν οι ίδιοι.

«Η κατανάλωση καρυδιών θα μπορούσε 
να είναι ευεργετική για την καταπολέμηση 
της εμφάνισης ή της επανεμφάνισης του 
καρκίνου του μαστού στους ανθρώπους» 
υπογράμμισαν.

Τα οφέλη που έχουν 
τα καρύδια στην υγεία

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο 
Έρευνας για τον Καρκίνο, όλοι οι ξηροί 
καρποί παρουσιάζουν ιδιότητες πρόληψης 
του καρκίνου, ωστόσο οι επιστήμονες έχουν 
μελετήσει τα καρύδια περισσότερο από 
άλλα είδη ξηρών καρπών.

Καρκίνος, Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον: 
ο «μαγικός» ξηρός καρπός 
που μειώνει την πιθανότητα 

εμφάνισης

Τα καρύδια περιέχουν μια ουσία που 
ονομάζεται pedunculagin, την οποία το 
σώμα μεταβολίζει σε ουρολιθίνες. Οι 
ουρολιθίνες είναι ενώσεις που συνδέονται 
με τους υποδοχείς οιστρογόνων και μπορεί 
να παίζουν ρόλο στην πρόληψη του 
καρκίνου του μαστού.

Τα ποντίκια που κατανάλωσαν ολόκληρα 
καρύδια και καρυδέλαιο εμφάνισαν 
υψηλότερα επίπεδα γονιδίων καταστολής 
του όγκου σε σχέση εκείνα που έλαβαν 
φυτικό έλαιο.

Η κατανάλωση καρυδιών βρέθηκε 
επίσης ότι μειώνει την «κακή» χοληστερόλη 
LDL έως και 16%, μειώνει τη διαστολική 
αρτηριακή πίεση κατά 2 με 3 mm Hg και 
μειώνει το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή 
στον οργανισμό.

Το οξειδωτικό στρες συνιστά μια 
διαδικασία κατά την οποία ασταθή 
μόρια, που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες, 
προκαλούν κυτταρική βλάβη στο σώμα. 
Οι επιπτώσεις του οξειδωτικού στρες 
μπορεί να συμβάλλουν σε διάφορες 
νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως η νόσος 
του Αλτσχάιμερ και η νόσος του Πάρκινσον.

οι παράγοντες που αυξάνουν 
τη μακροζωία

Εκτός από την υγιεινή διατροφή, η 
τακτική άσκηση μπορεί να προάγει τη 
μακροζωία.

«Οι ενήλικες πρέπει να κάνουν κάποιο 
είδος φυσικής δραστηριότητας κάθε μέρα. 
Κάθε τύπος δραστηριότητας είναι καλός 
για την υγεία» εξηγεί το NHS.

Όπως λέει ο βρετανικός οργανισμός, 
υγείας οι ενήλικες πρέπει να κάνουν, 
τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα, 
δραστηριότητες ενδυνάμωσης όλων των 
βασικών μυών: πόδια, γοφούς, πλάτη, 
κοιλιά, στήθος, ώμους και χέρια.

Σημείωση: Οι απόψεις που εκφράζονται 
σε αυτό το άρθρο υγείας, δημοσιεύονται 
μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς 
σκοπούς και δεν αποτελούν σε καμία 
περίπτωση ιατρική διάγνωση ή θεραπεία. 
Το Sputnik επισημαίνει την ανάγκη να 
συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό πριν 
ακολουθήσετε οποιαδήποτε από τις 
συμβουλές που δημοσιεύονται στα άρθρα 
υγείας.

Άνοια: η «μαγική» 
σκόνη που βοήθαει 

στη μνήμη, τον καρκίνο 
και την καρδιά

Γνωρίστε το φυτικό συστατικό που 
φαίνεται από έρευνες να βοηθά στην 
διατήρηση της μνήμης και στην προστασία 
από την παρακμή του εγκεφάλου.

Περίπου 55 εκατομμύρια σε όλον τον 
κόσμο ζουν με άνοια, ωστόσο μόλις το 
ένα τέταρτο έχει διαγνωστεί επισήμως. 
Αυτό συμβαίνει επειδή πολλοί θεωρούν 
τα συμπτώματα ως μία αναπόφευκτη 
συνέπεια της γήρανσης.

Όπως αναφέρει η βρετανική Express, η 
ασθένεια έχει γίνει πρόσφατα κατανοητή 
ως μία δια βίου διαδικασία που καθορίζεται 
από πολλούς παράγοντες τρόπους ζωής.

Το Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται από 
σταδιακή εμφάνιση συμπτωμάτων, που 
κυμαίνονται από σύγχυση έως σοβαρή 
απώλεια μνήμης.

Σύμφωνα με το Health: «η ασθένεια του 
Αλτσχάιμερ ζημιώνει τις νοητικές λειτουργίες 
του εγκεφάλου. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη 
επηρεάζεται νωρίς. Σταδιακά, άλλες 
νοητικές λειτουργίες χειροτερεύουν. Η 
κρίση εξασθενεί. Το άτομο χάνει την 
ικανότητά του να κάνει με φυσιολογικό 
τρόπο καθημερινές δραστηριότητες».

Ερευνητές πιστεύουν ότι η Ινδία 
παρουσιάζει χαμηλότερους ρυθμούς 
της ασθένειας εξαιτίας της διαδεδομένης 
κατανάλωσης αντιφλεγμονώδων τροφών, 
όπως η σκόνη κάρι. Πράγματι, υπάρχουν 
στοιχεία που λένε ότι το κάρι προστατεύει 
από το Αλτσχάιμερ. Τα ισχυρά του 
αντιοξειδωτικά, του δίνουν τη δυνατότητα 

να είναι κατάλληλο για θεραπεία ασθενειών 
όπως το Αλτσχάιμερ, ο καρκίνος και 
καρδιακές παθήσεις.

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι o 
κουρκουμάς μπορεί να είναι μία «χρήσιμη 
θεραπεία στην διαχείριση του Αλτσχάιμερ 
και της άνοιας» μετά από πειράματα 
σε ποντίκια. Οι ενώσεις του φυτού 
προστατεύουν τα κύτταρα, τους ιστούς 
και τις αρτηρίες από τις καταστροφικές 
συνέπειες των ελεύθερων ριζών στην 
κυκλοφορία του αίματος.

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι μπαχαρικά 
όπως η κουρκουμίνη θα μπορούσαν να 
μειώσουν την πλάκα, καλύτερα από άλλα 
παυσίπονα. Έρευνες από το Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνια, έδειξε ότι άτομα που 
παίρνουν κουρκουμίνη, είδαν την μνήμη 
τους να βελτιώνεται κατά 28% κατά τη 
διάρκεια 18 μηνών.

Πώς να αποφύγουμε την άνοια 
Σύμφωνα με το Βρετανικό Σύστημα 
Υγείας (NHS ) «δεν υπάρχει κάποιος 
συγκεκριμένος τρόπος να αντιμετωπίσουμε 
όλα τα είδη άνοιας, καθώς οι ερευνητές 
εξακολουθούν να ερευνούν το πώς 
αναπτύσσεται η συγκεκριμένη κατάσταση».

«Ωστόσο, υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
πως μία υγιεινή διατροφή μπορεί να 
βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης άνοιας, όταν μεγαλώνουμε».

Είναι ευρέως γνωστό ότι στοιχεία του 
τρόπου ζωής που προστατεύουν την 
καρδιά, μπορούν επίσης να μειώσουν τον 
κίνδυνο παρακμής του εγκεφάλου.

Αυτό, εν μέρει συμβαίνει, επειδή 
κάποιες καρδιαγγειακές παθήσεις όπως το 
εγκεφαλικό ή το καρδιακό επεισόδιο, είναι 
από μόνοι τους παράγοντες κινδύνου για 
την άνοια. Το διάβασμα και η μάθηση, θα 
μπορούσαν επίσης να αποτρέψουν την 
παρακμή του εγκεφάλου.

sputniknews.gr

ΥΓΕΙΑ
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Ψυχικές παθήσεις 
και covid

Αύξηση των επισκέψεων των ιατρών σε υγειονομικές 
δομές για ψυχικές νόσους και χρήση ουσιών κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στο Οντάριο του 
Καναδά

Οι Ιατροί αναφέρουν συχνά συμπτώματα άγχους 
και κατάθλιψης, ενώ έρευνες που βασίζονται σε 
ερωτηματολόγια δείχνουν ότι αυτά τα συμπτώματα 
επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 
Ωστόσο, δεν έχει καταγραφεί αν αυξήθηκαν οι επισκέψεις 
των ιατρών σε υγειονομικές δομές για ψυχικές νόσους 
και χρήση ουσιών. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης 
Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος 
(Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα ευρήματα της σχετικής 
πρόσφατης μελέτης των D.T.Myran και συνεργατών στο 
επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open. Οι ερευνητές 
χρησιμοποίησαν δεδομένα από το σύστημα υγείας του 
Οντάριο στον Καναδά για το χρονικό διάστημα από 1η 
Μαρτίου 2017 έως και τη 10η Μαρτίου 2021 και συνέκριναν 
τις επισκέψεις του ιατρικού προσωπικού (ειδικευμένοι 
ιατροί, ειδικευόμενοι ιατροί και οι εξειδικευόμενοι ιατροί) σε 
υγειονομικές δομές για ψυχικές νόσους και χρήση ουσιών 
πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν δεδομένα από 34.055 
ιατρούς με μέση ηλικία τα 41.7 έτη, ενώ οι 17.918 (52.6%) 
ήταν άνδρες. Ο ετήσιος αριθμός των επισκέψεων ανά 
1000 ιατρούς αυξήθηκε κατά 27%, και συγκεκριμένα από 
816.8 πριν την πανδημία σε 1037.5 κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. Το ποσοστό των ιατρών που έκαναν 
τουλάχιστον 1 επίσκεψη σε υγειονομικές δομές για ψυχικές 
νόσους και χρήση ουσιών κατά τη διάρκεια ενός έτους 
αυξήθηκε από το 12.3% πριν την πανδημία στο 13.4% 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η σχετική αύξηση ήταν 
μεγαλύτερη στους ιατρούς που δεν είχαν προηγούμενο 
ατομικό ιστορικό ψυχικής ασθένειας και χρήσης ουσιών 
συγκριτικά με τους ιατρούς που είχαν τέτοιο ατομικό 
ιστορικό.

Η συγκεκριμένη μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς 
ρίχνει φως σε μια ιδιαίτερη πτυχή της καθημερινότητας των 
Ιατρών, λαμβάνοντας υπόψη και το στίγμα που μπορεί 
να έχει η ψυχική νόσος για τους ίδιους του πάσχοντες 
Ιατρούς. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας διστάζουν 
να αναζητήσουν υποστήριξη και θεραπεία για διαταραχές 
της ψυχικής υγείας λόγω επιφυλακτικότητας και φόβου 
για το στίγμα και πιθανές επαγγελματικές και προσωπικές 
επιπτώσεις. Οι υπερβάλλουσες προσπάθειες του ιατρικού 
προσωπικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία πολλών 
επαγγελματιών υγείας.

Η προτεραιοποίηση της διασφάλισης της ψυχικής 
υγείας των ιατρών είναι ζωτικής σημασίας για την 
ολιστική υποστήριξη της υγείας του ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού, καθώς και για να διασφαλιστεί ότι 
οι εργαζόμενοι σε δομές  υγείας θα είναι επαρκώς 

ΚΑνΑΔΑΣ
εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσεουν τις προκλήσεις 
τόσο της τρέχουσας πανδημίας COVID-19 όσο και των 
μελλοντικών προκλήσεων της δημόσιας υγείας.

Δεν άλλαξε τα λάδια 
στην ώρα τους και 

πρέπει να πληρώσει 
13.500 ευρώ για 

νέο κινητήρα
Ένας άνδρας από το Οντάριο του Καναδά αγόρασε 

το 2018 ένα ολοκαίνουργιο Ram 1500 EcoDiesel που 
συνοδευόταν από εγγύηση 100.000 χιλιομέτρων. Μέχρι 
τα 91.000 χλμ, το αυτοκίνητό του ήταν αξιόπιστο χωρίς 
μηχανικά προβλήματα, αλλά τότε ο κινητήρας του pickup 
“κόλλησε”.

Ο ίδιος μετάφερε το αυτοκίνητό του σε ένα συνεργείο της 
Ram και εκεί τον ενημέρωσαν πως πρέπει να αντικατασταθεί 
ο κινητήρας, εκτός εγγύησης, επειδή δεν άλλαξε τα λάδια 
στην ώρα τους. Ο ίδιος όταν στα 50.000 χλμ άναψε η 
ένδειξη για αλλαγή λαδιών στο ταμπλό επέλεξε να γίνει η 
αλλαγή λαδιών μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα αργότερα, σε 
συνεργείο εκτός αντιπροσωπείας, με τον μηχανικό να τον 
ενημερώνει πως μπορεί να διανύσει 24.000 χλμ προτού 
χρειαστεί να γίνει ξανά αλλαγή λαδιών.

Ο οδηγός του pickup είπε πως δεν έλεγξε το βιβλίο 
οδηγιών για να δει τα προτεινόμενα διαστήματα σέρβις του 
αυτοκινήτου του, και όταν το έκανε, όταν ήδη είχε κολλήσει 
ο κινητήρας του, διάβασε πως η Ram προτείνει να γίνεται 
αλλαγή λαδιών κάθε 16.000 χλμ ή 12 μήνες, όποιο από τα 
δύο έρθει πρώτο.

Έτσι η αντιπροσωπεία της Ram υποστηρίζει πως επειδή ο 
κινητήρας δεν συντηρήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 
το αυτοκίνητο βγήκε εκτός εγγύησης. Ο κάτοχος καλείται 
τώρα να πληρώσει 19.000 δολάρια Καναδά (13.500 ευρώ) 
(συν τους φόρους) για την αντικατάσταση του κινητήρα. Ο 
ίδιος δηλώνει πως δεν έχει τα χρήματα να το κάνει και το 
αυτοκίνητο θα οδηγηθεί στη πρέσα.

ράιαν ρέινολντς: 
Δρόμος στην οτάβα 

θα πάρει 
το όνομά του

Οδό με το όνομά του απέκτησε ο διάσημος ηθοποιός 
Ράιαν Ρέινολντς στην Οτάβα του Καναδά. Ο ίδιος κατάγεται 
από το Βανκούβερ και μεγάλωσε στη γειτονιά Κιτσιλάνο 
του Βανκούβερ, πέρασε όμως μέρος των νεανικών του 
χρόνων στην περιοχή Βανιέρ στην Οτάβα.

«Είναι σαφές ότι η Οτάβα έχει μια ιδιαίτερη θέση στην 
καρδιά του Ράιαν Ρέινολντς» είπε ο δήμαρχος της πόλης 
Τζιμ Γουάτσον κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης ότι οδός 
θα φέρει το όνομά του.

Ο Γουάτσον ανέφερε ότι ο Ρέινολντς ευχαρίστησε 
τη δημοτική αρχή και τόνισε ότι η απόφαση έχει μεγάλη 
σημασία για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Πέρυσι, ο Ράιαν Ρέινοιλντς τιμήθηκε με το βραβείο του 
Γενικού Κυβερνήτη του Καναδά μαζί με την Κάθριν Ο’ 

Χάρα.
Ο ηθοποιός αστειεύτηκε επίσης στο Twitter ότι άλλαξε 

τώρα το όνομα της κόρης του σε «Οτάβα».
Ο Ράιαν Ρέινολντς και η σύζυγός του Μπλέικ Λάιβλι 

έχουν κάνει αρκετές δωρεές σε μη κυβερνητικούς 
οργανισμούς στον Καναδά και στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και 
στην Τράπεζα Τροφίμων της Οτάβα.

ΚΑνΑΔΑΣ

Θετικός στον 
κορονοϊό 

πρωθυπουργός 
Τrudeau

“Αισθάνομαι καλά, θα συνεχίσω να εργάζομαι από 
απόσταση αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις συστάσεις 
της δημόσιας υγείας”, έγραψε στο Twitter ο Καναδός 
πρωθυπουργός, ο οποίος πρόσφατα έκανε την τρίτη δόση 
του εμβολίου κατά της Covid-19.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό 
ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι διαγνώστηκε θετικός 
στον κορονοϊό χωρίς ωστόσο να έχει σοβαρά συμπτώματα.

“Αισθάνομαι καλά, θα συνεχίσω να εργάζομαι από 
απόσταση αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις συστάσεις 
της δημόσιας υγείας”, έγραψε στο Twitter ο Καναδός 
πρωθυπουργός, ο οποίος πρόσφατα έκανε την τρίτη δόση 
του εμβολίου κατά της Covid-19.

Ο Τριντό τέθηκε σε απομόνωση την περασμένη 
εβδομάδα αφότου ένα από τα παιδιά του διαγνώστηκαν 
με Covid-19 αλλά τότε ένα rapid τεστ που έκανε βγήκε 
αρνητικό, όπως ο ίδιος δήλωσε στο ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Canadian Press.

Παράλληλα στην Οτάβα, την καναδική ομοσπονδιακή 
πρωτεύουσα, αστυνομικοί και αξιωματούχοι δήλωσαν 
σήμερα ότι ορισμένα φορτηγά που είχαν αποκλείσει το 
κέντρο της πόλης στο πλαίσιο διαδήλωσης κατά του 
εμβολιασμού αναμένεται να αρχίσουν να φεύγουν εντός 
της ημέρας, ακόμη κι αν ορισμένοι διαδηλωτές επιμένουν 
πεισματικά να παραμείνουν εκεί.

Δεκάδες φορτηγά και άλλα οχήματα απέκλεισαν το 
κέντρο της Οτάβας από την Παρασκευή και χιλιάδες 
άνθρωποι κατέβηκαν στον Λόφο του Κοινοβουλίου για να 
διαμαρτυρηθούν κατά των υγειονομικών μέτρων και του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά της Covid-19 για όσους 
διασχίζουν τα σύνορα Καναδά-ΗΠΑ.

“Οι διαδηλώσεις αναμένεται να γίνουν μικρότερες από 
αύριο. Ωστόσο, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να 
απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης”, 
ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο της Οτάβας.

Το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει σήμερα τις εργασίες του 
έπειτα από χειμερινές διακοπές έξι εβδομάδων και ο Τριντό 
επρόκειτο να μιλήσει στους δημοσιογράφους αργότερα 
σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Συνεχίστηκαν 

για δεύτερη μέρα 
οι διαδηλώσεις 

κατά του 
υποχρεωτικού 
εμβολιασμού

Αντίπαλοι των υγειονομικών μέτρων με στόχο τον 
περιορισμό της πανδημίας διαδήλωσαν την Κυριακή, για 
δεύτερη συνεχή ημέρα, στην πρωτεύουσα του Καναδά, 
Οτάβα, ενώ οδηγοί φορτηγών τού «κομβόι για την 
ελευθερία» έκλεισαν έναν διεθνή αυτοκινητόδρομο στο 
δυτικό τμήμα της χώρας.

«Σήμερα το απόγευμα μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας 
είναι αναπτυγμένες στο κέντρο της πόλης, συνεχίζοντας να 
διαχειρίζονται τις μετακινήσεις διαδηλωτών και φορτηγών» 
ανέφερε χθες η αστυνομία της Οτάβα σε ανακοίνωσή της.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η πρωτεύουσα 
του Καναδά έγινε θέατρο ενός μεγάλου κινήματος 
διαμαρτυρίας κατά των περιοριστικών μέτρων για την Cov-
id-19, η οποία ξεκίνησε από τους οδηγούς φορτηγών που 
είναι αντίθετοι στην υποχρέωση να είναι εμβολιασμένοι 
προκειμένου να περάσουν τα σύνορα Καναδά - ΗΠΑ.

Στην Οτάβα συνέρρευσαν και πολλοί άλλοι Καναδοί 
οι οποίοι αντιτίθενται στα περιοριστικά μέτρα που έχει 
λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
προκειμένου να στηρίξουν τους οδηγούς φορτηγών που 
έφτασαν στην πόλη σε κομβόι από όλη τη χώρα.

«Δεν μπορώ να εργαστώ πια γατί δεν μπορώ να διασχίσω 
τα σύνορα», δήλωσε ο Τσάβα Βίζι, οδηγός φορτηγού από 
το Ουίνδσορ, επισημαίνοντας ότι είναι ο μοναδικός στην 
οικογένειά του που εργάζεται. «Αρνούμαι το εμβόλιο κατά 
της Covid-19, πρόσθεσε, λέγοντας ότι είναι επικίνδυνο.

«Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, θέλουμε να μπορούμε 
να επιλέγουμε και πάλι, θέλουμε ελπίδα και η κυβέρνηση 
μάς τα έχει πάρει αυτά», κατήγγειλε από την πλευρά του 
ο Χάρολντ Γιόνκερ, ένας άλλος οδηγός φορτηγών και 
ιδιοκτήτης εταιρείας μεταφορών.

Το κομβόι διέσχισε ειρηνικά πολλές πόλεις του Καναδά 
και η αστυνομία της Οτάβα ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή 
με τους διοργανωτές της κινητοποίησης, οι οποίοι είναι 
συνεργάσιμοι. Ωστόσο, η αστυνομία δήλωσε ανήσυχη για 
το γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις έχουν προσελκύσει ακραία 
στοιχεία, με κάποιες ακροδεξιές ομάδες να έχουν αφήσει 
να εννοηθεί ότι ενδέχεται να μεταβούν στην Οτάβα.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης οδηγοί φορτηγών απέκλεισαν 
εντελώς χθες Κυριακή τον αυτοκινητόδρομο 4 νότια της 
Αλμπέρτα, στον Δυτικό Καναδά κοντά στα σύνορα με 
τις ΗΠΑ, έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο από τον οποίο 
μεταφέρονται προϊόντα μεταξύ των δύο χωρών.

«Η πύλη εισόδου είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτή, αλλά 
στην πραγματικότητα κανείς δεν μπορεί να περάσει από 
τα βόρεια παρά μόνο πεζή», εξήγησε ο Κέρτις Πίτερς, 
εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην 
Αλμπέρτα, ο οποίος εκτίμησε σε τουλάχιστον 100 τα 
φορτηγά που έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο.

Έρευνες για βανδαλισμούς

Στην Οτάβα, η αστυνομία έχει ξεκινήσει «πολλές 
έρευνες για βανδαλισμούς εθνικών μνημείων, για 
συμπεριφορές «απειλητικές, παράνομες και εκφοβιστικές» 
κυρίως εναντίον αστυνομικών, αλλά και για φθορές που 
προκλήθηκαν σε όχημα του δήμου.

«Νιώθω αποτροπιασμένος που είδα διαδηλωτές να 
χορεύουν πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και 
να βανδαλίζουν το Μνημείο Πολέμου του Καναδά», έγραψε 
στο Twitter ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
της χώρας, Γουέιν Έιρ, προσθέτοντας ότι «οι δράστες θα 
πρέπει να ντρέπονται».

Ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, και η 
οικογένειά του μεταφέρθηκαν το Σάββατο σε μια μυστική 
τοποθεσία, σύμφωνα με τα καναδικά μέσα ενημέρωσης,

Η κινητοποίηση ενδέχεται να συνεχιστεί στην Οτάβα, 
καθώς οδηγοί φορτηγών, κάποιοι από τους οποίους έχουν 
φτάσει στην πόλη από πολύ μακριά, ακόμη και από τη 
Βρετανική Κολομβία, σκοπεύουν να διαδηλώνουν για 
πολλές ημέρες.

Όμως ο δήμαρχος της πόλης, Τζιμ Ουάτσον, εκτίμησε σε 
συνέντευξή του στο CBC ότι έχει έρθει η ώρα οι διαδηλωτές 
να «περάσουν σε κάτι άλλο», προκειμένου η ζωή στην 
Οτάβα να επιστρέψει στην κανονικότητα. «Ειλικρινά (οι 
κάτοικοι) αισθάνονται σαν κρατούμενοι στα σπίτια τους», 
σχολίασε.

Στο Twitter κατήγγειλε την «απειλητική» συμπεριφορά 
κάποιων διαδηλωτών, κυρίως προς τα μέσα ενημέρωσης. 
«Σταματήστε τις τεχνικές εκφοβισμού και να σέβεστε τους 
συμπολίτες σας», τόνισε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Άλογο γεννήθηκε 
με σχήμα… αλόγου 

στην πλάτη του 
και είναι ό,τι πιο 
όμορφο έχετε δει

Έχετε δει ποτέ σημάδια σε ζώα; Αν ναι, παρατηρήσατε 
κάποια που να τα αντιπροσωπεύουν;

Εμείς έχουμε να σας δείξουμε ένα… Το άλογο που 
φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες γεννήθηκε με ένα 
σημάδι σε σχήμα αλόγου στην πλάτη του!

Αυτό το καστανό άλογο ονομάζεται Da Vinci λόγω 
του παράξενου σημαδιού του. Αυτό το μοναδικό σημάδι 
ξεκινάει από το αριστερό μπροστινό του πόδι και φτάνει 
μέχρι τη χαίτη του.

Το επτά εβδομάδων πουλάρι, που για συντομία τον 
φωνάζουν Vinny, γεννήθηκε στη σχολή υπασίας Fyling Hall 
στο North Yorkshire, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ιδιοκτήτρια της σχολής, η Wendy Bulmer, είχε αγοράσει 
τη μητέρα του χωρίς να ξέρει ότι ήταν έγκυος. Όπως λέει, 
ήταν «μια μικρή έκπληξη» γι ‘αυτήν.

«Δεν ήμουν πολύ χαρούμενη στην αρχή, αλλά αυτό το 
αλογάκι είναι τόσο φιλικό και τα παιδιά το λατρεύουν. Έχει, 
επίσης, και μια μικρή λευκή καρδιά στο κάτω μέρος του 
σώματός του!» είπε η η Wendy.

Ινδία: Γεννήθηκε 
μωρό με τέσσερα 

χέρια και 
τέσσερα πόδια

Οι κάτοικοι του χωριού Sadar θεωρούν πως το βρέφος 
είναι…. μετενσάρκωση του Θεού!

Ένα απίστευτο περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ σε όλη 
την Ινδία καθώς στα ανατολικά της χώρας γεννήθηκε ένα 
μωρό με τέσσερα χέρια και τέσσερα πόδια!

Το νεογέννητο έχει γίνει πόλος έλξης για χιλιάδες (!) 
ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν να το προσκυνήσουν και 
μάλιστα θεωρούν πως είναι μετενσάρκωση του Θεού που 
ήρθε στη Γη για να σώσει τη χώρα!

Το μωρό γεννήθηκε στο νοσοκομείο της πόλης Sardar 
και σύμφωνα με τους γιατρούς είναι μια ατελής ένωση 
σιαμαίων. Χαρακτηριστικό, δε, είναι πως αρκετά όργανα 
του βρέφους είναι εξωτερικά…

Αξίζει να σημειωθεί πως η μητέρα του παιδιού 
αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια 
της κύησης του βρέφους ενώ δεν είναι γνωστό ούτε το φύλο 
του καθώς δεν είχαν σχηματιστεί τα γεννητικά όργανα.

ηΠΑ: μητέρα 
κλείδωσε 

τον γιό της…
στο πορτ μπαγκάζ 

 Ήταν θετικός 
στον κορονοϊό

Μια δασκάλα στις ΗΠΑ συνελήφθη επειδή φέρεται να 
κλείδωσε το γιο της που είχε διαγνωστεί θετικός στον 
κορονοϊό στο πορτ μπαγκας του αυτοκινήτου

Η 41χρονη δασκάλα Σάρα Μπιμ κατηγορείται ότι έθεσε σε 

κίνδυνο ένα παιδί. Για να προστατεύσει τον εαυτό της από 
την έκθεση στον ιό καθώς οδηγούσε σε ένα διαγνωστικό 
κέντρο, κλείδωσε το γιό της στο αυτοκίνητο, αναφέρουν 
τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας μάρτυρας κάλεσε την αστυνομία αφού άκουσε 
φωνές μέσα απο το πορτ μπαγκάζ του οχήματος στις 3 
Ιανουαρίου στην κομητεία Χάρις του Τέξας, σύμφωνα με το 
click2Houston.com.

Η δασκάλα φέρεται να άνοιξε το πορτ μπαγκάζ, 
αποκαλύπτοντας το αγόρι που βρισκόταν μέσα. Η γυναίκα 
είπε ότι ο 13χρονος γιος της είχε βγει θετικός στην Cov-
id-19 και τον μετέφερε στο στάδιο Pridgeon για μία άλλη 
εξέταση για να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα, σύμφωνα με 

τα μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες είπε ότι τοποθέτησε τον έφηβο 

στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου επειδή δεν ήθελε να 
μολυνθεί η ίδια. Ένας υπάλληλος υγείας της είπε ότι δεν 
θα γίνει τεστ κορονοϊού μέχρι να επιτραπεί στο αγόρι να 
καθίσει στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Η Σάρα Μπιμ εργάζεται ως δασκάλα στο Cypress 
Falls High School από το 2011, αλλά τώρα βρίσκεται σε 
διοικητική άδεια, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής ανακοίνωσε: 
«Ειδοποιηθήκαμε ότι ένα παιδί βρισκόταν στο πορτ 
μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου σε ένα χώρο διεξαγωγής 
τεστ για Covid-19, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι 
αρχές επιβολής του νόμου διεξήγαγαν πλήρη έρευνα, με 
αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Ευτυχώς, το 
παιδί δεν τραυματίστηκε.»

Ο Ρίτσαρντ Στάντλαιφερ του Τμήματος Δημόσιας 
Ασφάλειας του Τέξας, είπε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό 
KHOU 11 ότι το αγόρι θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί 
σοβαρά εάν το όχημα κατέληγε σε σύγκρουση.

«Δεν έχω ακούσει ποτέ να μπαίνει κάποιος με τη βία σε 
πορτμπαγκάζ επειδή βρέθηκε θετικός σε οτιδήποτε», είπε 
ο Σταντλάιφερ.

Όταν η Lauren Sanford ήταν 18 εβδομάδες έγκυος, 
ο υπέρηχος αποκάλυψε πως το μωράκι της είχε μια 
σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Pierre Robin 
και προκαλεί ανωμαλίες στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η αναπνευστική οδός 
είναι φραγμένη, καθιστώντας τον τοκετό δύσκολο και 
επικίνδυνο.

Στις 32 εβδομάδες, ο γιατρός ενημέρωσε τη γυναίκα ότι 
ο μικρός Oliver θα πρέπει να γεννηθεί με καισαρική τομή 
ενώ θα χρειαζόταν να χειρουργηθεί κατά τη διάρκεια του 
τοκετού προκειμένου να καταφέρει να αναπνεύσει.

«Το να ακούς ότι υπάρχει πρόβλημα στο έμβρυο είναι 
πολύ τρομακτικό» ανέφερε ο μπαμπάς της οικογένειας, 
Josh Setten. «Όταν ο γιατρός μας εξήγησε τι συμβαίνει και 
τι πρέπει να γίνει, συμφωνήσαμε χωρίς δεύτερη σκέψη. 
Ήταν ο μόνος τρόπος να σώσουμε τον γιο μας». 

Η Lauren και ο Josh εντάχθηκαν σε διαδικτυακές ομάδες 
υποστήριξης για γονείς με παιδιά με σύνδρομο Pierre 
Robin για να είναι προετοιμασμένοι. Έμαθαν πως, παρά 
τα προβλήματα που προκαλεί το συγκεκριμένο σύνδρομο, 
τα μωρά με  Pierre Robin συνεχίζουν να ζουν πολύ 
φυσιολογικές ζωές. 

Όταν έφτασε η ώρα του αντισυμβατικού τοκετού, όλα 
έγιναν όπως τα είχαν προγραμματίσει. Ο μικρός Oliver 
γεννήθηκε με καισαρική τομή και κατά τη διάρκεια του 
τοκετού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να 
μπορέσει να αναπνεύσει. 

Η Δρ Shani Delaney, μέλος της ομάδας 30 ατόμων 
που συμμετείχαν στη γέννα και το χειρουργείο του Oli-
ver, εξήγησε ότι «πρόκειται για μια σπάνια και επικίνδυνη 
επέμβαση που τελικά πήγε καλά. Ωστόσο, η αποθεραπεία 
είναι πολύπλοκη και χρειάζεται χρόνο». 

Ο μικρός Oliver, ο οποίος χειρουργήθηκε στις 16 
Νοεμβρίου του 2021, βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο. 
Όταν θα έρθει η ώρα να πάει σπίτι του, θα πρέπει να έχει 
διαρκώς δίπλα του μια νοσοκόμα για να τον βοηθάει όταν 
δεν θα μπορεί να αναπνεύσει κανονικά. 

Στην πορεία, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα ακόμα 
χειρουργείο για να μπορεί να αναπνέει κανονικά, χωρίς 
δυσκολία. Στο μεταξύ, οι γονείς του ανέφεραν πως είναι ένα 
χαρούμενο μωράκι που πρόσφατα άρχισε να χαμογελάει. 

Πηγή: today.com

μωράκι 
χειρουργήθηκε 

την ώρα του τοκετού 
Σώθηκε από βέβαιο θάνατο
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Του Περικλή Χαλάτση

Η αγάπη του Μάκη Θεοδώρου είναι να ανακαλύπτει τις 
άγνωστες ομορφιές της χώρας μας.Τα ορεινά χωριά,τις 
αλπικές λίμνες,τα ποτάμια,τις παραδοσιακές γέφυρες και 
τις κορυφές των βουνών. Ο Μάκης Θεοδώρου που σήμερα 
είναι ιδιοκτήτης στο κατάστημα «Γερμανός» στον Άλιμο  
κατάγεται από το χωριό Συκιές Καρδίτσας αλλά ζει με την 
οικογένεια του στην Αθήνα. 

Τις Κυριακές που το κατάστημά του είναι κλειστό, παίρνει το 
drone και κάνει θαύματα. Μάλιστα από το 2015 ξεκίνησε να 
απαθανατίζει με το drone του τις ομορφιές της χώρας μας 
από ψηλά και να τις δημοσιεύει στο διαδίκτυο. Τα σχόλια 
που παίρνει ακόμη και από ευρωπαίους που αγαπούν την 
Ελλάδα είναι καταπληκτικά.

Γιατί δείχνει ότι δεν είναι γνωστό. Από βουνά μέχρι 
ποτάμια. Από ορεινά χωριά που δεν τα δείχνει ούτε ο 
χάρτης μέχρι παραδοσιακές γέφυρες. Αψηφώντας πολλές 
φορές τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στα βουνά  
αλλά έχοντας πάντα την κατάλληλη παρέα για υποστήριξη 
φωτογραφίζει η βιντεοσκοπεί θέματα και στη συνέχεια τα 
προωθεί μέσα από το κανάλι του « Nature Drone by Makis 
Theodorou» στο you tube. 

Όλες αυτές οι άγνωστες ομορφιές της Ελλάδος 
προβάλλονται στο εξωτερικό και έτσι μέσα από το χόμπι 
του Μάκη Θεοδώρου διαφημίζεται από ψηλά η χώρα μας. 
Τον αναζητήσαμε και του ζητήσαμε να μας μιλήσει για το 
χόμπυ του.Είναι κρίμα που το υπουργείο Τουρισμού δεν 
έχει αξιοποιήσει ακόμη αυτό το έργο του.

Ποια τα αγαπημένα μέρη για γυρίσματα
Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει πολλά 
όμορφα μέρη, κυρίως ορεινά που κατά την άποψη μου 
δεν είναι πολυδιαφημισμένα,παρόλο που οι δυνατότητες 
του ορεινού και χειμερινού τουρισμού στην χώρα μας είναι 
μεγάλες. Με καταγωγή από ένα χωριό, τις Συκιές Καρδίτσας, 
πάντα μου άρεσε να αντικρίζω την κορυφογραμμή των 
Αγράφων από το παράθυρο του πατρικού σπιτιού μου 
κάθε πρωί που ξύπναγα για το σχολείο. Έτσι, τα Άγραφα 
αποτελούν αγαπημένο προορισμό  για λήψη φωτογραφιών 
και βίντεο από ψηλά με drone. Επίσης, ο Όλυμπος για μένα 
είναι κάτι το μοναδικό και ιδιαίτερο, που αν δεν ανέβεις 
έστω και μια φορά στην ζωή σου, δεν θα μπορέσεις να 
καταλάβεις ποτέ την μαγεία! Ακόμη ιδιαίτερη θέση στην 
καρδιά μου έχει ο Λάκμος με τη Δρακόλιμνη Βερλίγκα, η 
δρακόλιμνη Τύμφης, η Γκιστόβα στο Γράμμο και του Σμό
λικα.                                       

Τι ανταπόκριση υπάρχει στην Ελλάδα
 και τι στο Εξωτερικό                                              

Στο εξωτερικό υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον και 
ανταπόκριση για τον ορεινό τουρισμό απ’  ότι στην Ελλάδα.
Τον τελευταίο καιρό όμως που η προβολή της ορεινής 

Ελλάδας από ιδιώτες έχει αυξηθεί, εκδηλώνεται δειλά δειλά  
ενδιαφέρον κι από τους Έλληνες.       

Πόσο χρόνο δαπανάτε για να κάνετε ένα σωστό 
γύρισμα; 
Για να μπορέσει να γίνει ένα σωστό γύρισμα με το drone 
χρειάζεται αρκετός χρόνος και κόπος. Πρώτα από όλα για 
να βρεθείς σε ένα ορεινό μέρος ή σε μια κορυφή βουνού 
δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα πρέπει να αφιερώσεις χρόνο 
για την οργάνωση της εκδρομής και των θεμάτων που 
στοχεύεις να βγάλεις. Δεύτερον, θα πρέπει να έχεις τον 
κατάλληλο εξοπλισμό, την παρέα και να τα κουβαλήσεις 
για αρκετές ώρες μιας και το αυτοκίνητο δεν μπορεί να 
σε ανεβάσει μέχρι την κορυφή. Επίσης, θα πρέπει και ο 
καιρός να είναι σύμμαχος  και να εκμεταλλευτείς τις ιδανικές 
συνθήκες για την βιντεοσκόπηση. Άρα καταλαβαίνετε ότι 
για να βγει ένα θέμα μπορεί να χρειαστείς 2 και 3 ημέρες, 
ορισμένες φορές με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τέλος, 
απαιτείται πολύωρη επεξεργασία των πλάνων που έχουν 
ληφθεί για το τελικό βίντεο.

Πόσο κοστίζει αυτή η ιδέα; 
Είναι μια καλή και καίρια ερώτηση. Πιστεύω ότι το κόστος 
είναι ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για να 
ασχοληθεί κανείς με κάτι τέτοιο, αφού πέραν του ότι για 
να το κάνεις πρέπει να σου αρέσει πολύ και να αντέχεις 
τις δυσκολίες του βουνού, το κόστος  για να το κάνεις είναι 
τεράστιο, προκειμένου  να έχεις διαρκώς νέα θέματα και να  
ανεβάσεις στο κανάλι του y-tube. Πρώτον, χρειάζεσαι ένα 
αυτοκίνητο off- road για να μπορεί να ανεβαίνει σε αυτές τις 
δύσκολες κορυφές. Δεύτερον, θα πρέπει να αγοράσεις τον 
κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό για να αναρριχηθείς κυρίως 
το χειμώνα αλλά και να κατασκηνώσεις αν βρεθείς μακριά 
από κάποιο ξενοδοχείο ή καταφύγιο.

Επίσης, η διατροφή αποτελεί μεγάλο κόστος. Τέλος, 
απαιτείται  τεχνολογικός εξοπλισμός που πρέπει συχνά να 
τον αναβαθμίζεις με καινούργια μέσα καθώς η τεχνολογία 
εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Για παράδειγμα, 
οι κάμερες και τα drone εξελίσσονται διαρκώς και είσαι 
αναγκασμένος να αγοράζεις ότι νέο βγαίνει για να 
συνεχίσεις να δημιουργείς άριστο αποτέλεσμα.

Υπάρχει οικονομική βοήθεια για τη διαφήμιση; 
Δεν υπάρχει καμία βοήθεια απo τους αρμόδιους φορείς 
όπως ο ΕΟΤ. Δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται αυτό που 
κάνουμε εμείς που αγαπάμε τη φύση και τους ορεινούς 
προορισμούς. Είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε 
εμείς τα έξοδά μας για την προβολή των ορεινών περιοχών 
και όχι οι αρμόδιοι. Εξάλλου, διαπιστώνω πως υπάρχει 
μια έλλειψη αξιοποίησης και προβολής των ορεινών 
προορισμών στην χώρα μας.

Το ελληνικό βουνό έχει πραγματικά  απίστευτες δυνατότητες 
και ομορφιές αλλά και πανέμορφα αναξιοποίητα ορεινά 
χωριά που θα μπορούσαν στο μέλλον να αποτελέσουν 
πόλο έλξης για τον εγχώριο και ξένο τουρισμό.

Το Υπουργείο Τουρισμού έχει βοηθήσει;
Η βοήθεια από το Υπουργείο Τουρισμού είναι ανύπαρκτη, 

δεν με έχει προσεγγίσει κανείς και δεν μπορώ να καταλάβω 
το λόγο, μιας και αν προσέξετε τα θέματα μου, δεν 
υπάρχουν πουθενά σε κάποια προβολή της χώρας μας. 
Μάλλον οι λόγοι είναι άλλοι που δεν γνωρίζω.

Ποιοι σας έχουν πλησιάσει βλέποντας τη δουλειά 
σας; 
Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, περίπου 2 χρόνια 
κάποια κανάλια βλέποντας τη δουλειά μου μέσα από το 
κανάλι μου στο you tube, με προσέγγισαν να τους δώσω 
κάποια βίντεο για να παρουσιάσουν στις εκπομπές τους 
αφιλοκερδώς και χωρίς κανένα αντίτιμο. Εγώ δεν είχα 
καμιά αντίρρηση και τους έδωσα ότι μου ζήτησαν με μια 
απλή αναφορά στο κανάλι μου και στο όνομά μου. Επίσης, 
θα ήθελα να τονίσω πως οι τοπικές αρχές των περιοχών 
που πηγαίνω, αναγνωρίζοντας αυτό που κάνω, συχνά με 
φιλοξενούν, μου παρέχουν πολύτιμες συμβουλές για τα 
περιοχή τους που σίγουρα την γνωρίζουν καλύτερα!  

Έτσι, οι τοπικές αρχές παρέχουν πολύτιμη βοήθεια για 
να τραβήξω όλες τις ομορφιές των περιοχών τους και 
να τις προβάλουμε μαζί στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα 
για να ανέβει ο τουρισμός στην περιοχή τους.  Αυτό που 
θέλω να τονίσω είναι πως ορισμένα ειδησεογραφικά site 
και τοπικές διαδικτυακές εφημερίδες χρησιμοποιούν τα 
βίντεο μου από το κανάλι μου στο you tube  χωρίς να με 
ενημερώσουν και χωρίς καν να με αναφέρουν. Θα ήθελα 
να αναφερθώ και στο site του αξιόλογου δημοσιογράφου, 
Χρήστου Βασιλόπουλου, στη Μηχανή του Χρόνου όπου 
χρησιμοποιεί πολλά από τα βίντεο μου στα άρθρα του για 
την προβολή της χώρας. Έχω μία πολύ καλή συνεργασία 
μαζί του και τον ευχαριστώ πολύ.

η εταιρία που εργάζεστε- είστε ιδιοκτήτης και 
διευθυντής του καταστήματος Γερμανός στον 
Άλιμο- έχει ενδιαφερθεί γι αυτό το έργο; 
Ασφαλώς και έχει ενδιαφερθεί και είμαστε σε συζητήσεις 
για κάποιο έργο που θα βγει μελλοντικά.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας; 
Στόχος μου είναι μέσα από την αγάπη μου για την 
ορεινή Ελλάδα, να προβληθεί η χώρα μου στο εξωτερικό 
αλλά και στο εσωτερικό μέσω του καναλιού μου. Έχω 
ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα Ευρυτανικά  Άγραφα όπου οι 
τοπικές αρχές με τον Δήμαρχο Αγράφων τον κ. Αλέξανδρο 
Καρδαμπίκη και τον ορειβατικός σύλλογος Αγράφων με 
έχουν αγκαλιάσει και με βοηθούν όσο κανένας άλλος να 
προβάλω τα όμορφα μέρη τους, με στόχο να ανεβάσουν 
την επισκεψιμότητα και τον τουρισμό στην περιοχή τους.

Επίσης με ενδιαφέρει πολύ και ο Όλυμπος, το βουνό των 
θεών , το οποίο με έχει μαγέψει και το επισκέπτομαι κάθε 
χρόνο με παρέα και φιλοξενούμαστε για αρκετές μέρες στα 
καταφυγιά του οροπεδίου των μουσών και συγκεκριμένα  
στο «Κάκκαλος» και στο «Γιώσος Αποστολίδης».

Τι θα περιμένατε από τον αρμόδιο φορέα που 
ασχολείται με τον τουρισμό; 
Θα ήθελα οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Τουρισμού 
να επικοινωνήσουν μαζί μου και να συνεργαστούμε από 
κοινού για την προβολή των ορεινών περιοχών της χώρας 
μας που τόσο ανάγκη έχουν. Αξίζει να επισημάνω πως, η 
ορεινή ηπειρωτική χώρα μας χρειάζεται να εξοπλιστεί με 
κατάλληλους δρόμους, σύγχρονες υποδομές, ξενοδοχεία 
και διάφορες υπαίθριες δραστηριότητες. Παράλληλα 
τα ορεινά χωριά πρέπει να αναπτυχθούν και όχι να 
εγκαταλείπονται στην μοίρα τους όπως τώρα. Ας μην 
ξεχνάμε ότι τα ελληνικά βουνά μπορούν να προσφέρουν 
μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες και αποτελεί 
χρέος των αρμόδιων φορέων να προωθήσουν τον ορεινό 
τουρισμό.

μΑΚηΣ ΘΕοΔώροΥ: 
Διαφημίζει από …ψηλά την 

Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο
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Χιόνιζε και 

κοιμόμουν με την 
κόρη μου στον 
δρόμο ώσπου…

Η ιστορία μου θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Σας 
γράφω γιατί θέλω να ευχαριστήσω αυτόν τον άνθρωπο 
που σαν σήμερα που χιόνιζε, με πήρε σπίτι του μαζί με το 

παιδί μου και μας φιλοξένησε 6 ολόκληρους μήνες μέχρι να 
πατήσω στα πόδια μου.

Ήμουν καλοπαντρεμένη (λέμε τώρα) και με τον άντρα 
μου ήμασταν ευτυχισμένοι (λέμε τώρα δις). Εκείνος με δική 
του εταιρία και εγώ με δική μου, διαφορετικό αντικείμενο ο 
καθένας αλλά βγάζαμε και οι δύο πολύ καλά λεφτά. Ταξίδια, 
ρούχα, γούστα, καλή ζωή. Όχι σπάταλη, συνετή αλλά καλή. 
Ζούσαμε σε ένα τεράστιο ακριβό σπίτι και σύντομα ήρθε 
στον κόσμο το παιδάκι μας, η κόρη μας.

Σιγά σιγά ο σύζυγος αργούσε να έρθει σπίτι. Σκέφτηκα 
πως είχε ερωμένη, έψαξα δεν βρήκα τίποτα. Καυγάδες 
όλο και πιο συχνοί, τρελλές εντάσεις έφεραν μια τεράστια 
απόσταση μεταξύ μας. Ξεκινήσαμε να κοιμόμαστε χωριστά.

Μια μέρα ήρθε ένας αστυνομικός στην εταιρία μου και 
μου ζήτησε να τον ακολουθήσω στο τμήμα. Ο άντρας 
μου είχε αυτοκτονήσει και μαζί του είχε αυτοκτονήσει και 
όλη μας την περιουσία. Μια περιουσία εκατομμυρίων είχε 
παιχτεί στα χαρτιά. Κάποιος μου τράβηξε το χαλί κάτω απ’ 
τα πόδια, δεν πίστευα τον εφιάλτη που ζούσα.

Ξαφνικά έπρεπε να διαχειριστώ τον θάνατο του άντρα 
μου, την εξάρτησή του για την οποία δεν είχα ιδέα, την 
απώλεια όλης μας της ζωής όπως την ξέραμε ως τότε. 
Συμβουλεύτηκα δικηγόρους ένα σωρό και η λύση ήταν 
μία: Να πουλήσω την εταιρία μου και ό,τι μου ανήκε για 
να ξεχρεώσω τα χρέη του αλλιώς θα έμπαινα φυλακή και 
θα μου έπαιρνε το παιδί, το ίδρυμα. Τα έδωσα όλα λοιπόν 
για να μην χάσω το παιδί μου και βρέθηκα μια μέρα έτσι 
απλά…άστεγη, με ένα σακ βουαγιάζ στο ένα χέρι και το 
χεράκι της κόρης μου, στο άλλο.

Αρχικά μείναμε σε μια φίλη, χωρισμένη με παιδί. Η 
συγκατοίκησή μας ήταν δύσκολη, εκείνη κοιτούσε πως να 
γλεντήσει, έβαζε τον έναν άντρα μετά τον άλλον στο σπίτι, 
οκ καλά έκανε η κοπέλα δεν είπα αλλά δεν γινόταν το παιδί 
μου να τα βλέπει αυτά. Βρήκα μια δικαιολογία και μια μέρα 
φύγαμε. Μείναμε για ένα διάστημα στη στέγη του Δήμου 
αλλά δεν γινόταν να μένουμε μόνιμα εκεί, δεν ήταν λύση 
συν ότι-ακούγεται εγωιστικό-αλλά δεν ήθελα να αισθάνομαι 
ότι φολοξενούμαι σε στέγη αστέγων, ένιωθα ντροπή, 
ένιωθα ένα τίποτα.

Δουλειά δεν μπορούσα να ψάξω έπρεπε κάπου να 
αφήσω το παιδί. Γυρνούσαμε όλη μέρα με το σακ βουαγιάζ 
και τρώγαμε από τα σκουπίδια ή από τα γύρω μαγαζιά του 
κέντρου που στο τέλος της μέρας, έδιναν το περίσσευμά 
τους, στους άστεγους. Πέρασε έτσι ένας μήνας, ήμασταν 
άπλυτοι αχτένιστοι βρώμικοι και ταλαιπωρημένοι.

Πολλές φορές είχα συναντήσει τυχαία, πελάτες ή 
υπαλλήλους μου στον δρόμο αλλά δεν με γνώριζαν έτσι 
όπως είχα γίνει, σκιά του εαυτού μου και πολλές φορές 
κρυβόμουν πίσω από κολώνες ακριβώς για να μη με 
γνωρίσουν. Νόμιζα πως έβλεπα εφιάλτη και κάθε βράδυ 
που έπαιρνα το παιδί αγκαλιά και κοιμόμασταν στην είσοδο 
κάποιας πολυκατοικίας, ευχόμουν να ξυπνήσω στο σπίτι 
μας, στη ζεστασιά μας και όλο αυτό να έχει τελειώσει.

Μέχρι που ένα βράδυ, να σαν σήμερα πριν 2 χρόνια, 
χιόνιζε από το πρωί ασταμάτητα. Δεν γινόταν να 
κυκλοφορήσουμε με τη μικρή, πεινούσαμε και είχαμε 
μείνει κουλουριασμένες σε κάτι υπόγεια σκαλάκια ενός 
εγκαταλελειμμένου μαγαζιού. Εκείνη τη μέρα έκανα 
σκέψεις να αφήσω το παιδί σε κάποιο ίδρυμα και να πάω 

να πεθάνω. Το παιδί να μου λέει “Κρυώνω μαμά κάνε 
κάτι” να κλαίει με αναφιλητά και να τουρτουρίζει και εγώ να 
μην μπορώ να κάνω τίποτα παρά μόνο να την αγκαλιάζω 
σφιχτά και να της τρίβω τα χεράκια.

Καθώς νύχτωνε χιόνιζε ακόμα περισσότερο, το είχε 
στρώσει και εμείς κοιμόμασταν επάνω στο χιόνι. Τα 
χειλάκια της είχαν μελανιάσει, η μοναδική κουβέρτα που 
την σκέπαζα είχε βραχεί. Έκλαιγα ασταμάτητα, έκλαιγα 
για όλα. Για τον άντρα μου, που έχασα. Για τα χρέη του, 
που μας κατέστρεψαν. Για την ανικανότητά μου να δώσω 
στο παιδί μου μια αξιοπρεπή ζωή. “Σας παρακαλώ μια 
κουβέρτα, σας παρακαλώ” έκλαιγα και φώναζα ενώ ο 
κόσμος με προσπερνούσε αδιάφορα. 

Ένας νεαρός μας πλησίασε. “Σας παρακαλώ ελάτε μαζί 
μου” μου είπε. Φοβήθηκα. Κι αν μας έκανε κακό; Αλλά τί 
λύση είχα; Τί να έκανα; “Ελάτε μαζί μου, έχω σπίτι εδώ 
ελάτε”. “Μόνο μια κουβέρτα σας παρακαλώ, δεν θέλω κάτι 
άλλο να είστε καλά” του είπα τουρτουρίζοντας. “Εντάξει 
ανεβείτε και φεύγετε το πρωί, να περάσει ο χιονιάς”.

Ανεβήκαμε σπίτι του, πήρε τη μικρή στην αγκαλιά του 
και εγώ με το σακ βουαγιάζ στο χέρι. Δεν έμενε εκεί, το 
είχε για να το νοικιάσει. “Σας βλέπω μέρες στην απέναντι 
πολυκατοικία να κοιμάστε στην εξώπορτα με τη μικρή, 
σας παρακαλώ αφήστε με να σας βοηθήσω” μου είπε. 
Τον έλεγαν Άγγελο και σπούδαζε Νομική. Οι γονείς του 
έμεναν στην επαρχία. “Μείνετε όσο θέλετε!” μου είπε, μου 
έδωσε το τηλέφωνό του αν χρειαζόμασταν κάτι και δεν μας 
ενόχλησε ποτέ, ούτε καν ήρθε ξανά.

Πέρασε ο καιρός, εγώ κατάφερα να βρω μια δουλειά και 
να βάλω τη μικρή μου σε παιδικό σταθμό. Λογαριασμοί 
δεν έρχονταν όμως ποτέ κι έτσι τον πήρα τηλέφωνο. Μου 
είπε ότι τους πλήρωνε εκείνος. Καταντράπηκα. “Δεν έχω 
λόγια να σας ευχαριστήσω” του είπα κλαίγοντας και εκείνος 
μου είπε ότι ξέρει πως είναι και να μην λέω ευχαριστώ. Ο 
Άγγελος, ο δικός μου φύλακας Άγγελος.

Πέρασαν άλλοι 6 μήνες. Κατάφερα να μαζέψω χρήματα 
και νοίκιασα ένα σπίτι κοντά στη δουλειά μου για να μην 
αλλάζω άλλο 3 συγκοινωνίες και έγραψα τη μικρή στο 
νηπιαγωγείο. Τον πήρα τηλέφωνο να του πω ότι φεύγω 
και μου είπε “Ελπίζω να πάνε όλα καλά για εσάς, αφήστε 
τα κλειδιά στη διπλανή γειτόνισσα και είμαστε εντάξει”. “Ο 
Θεός να σας ανταποδώσει το καλό που μου κάνατε” του 
είπα και κλείσαμε.

Φέτος, κατάφερα με πολλή δουλειά να μαζέψω κάποια 
χρήματα και αποφάσισα να τον πάρω τηλέφωνο και να τον 
βρω να του τα δώσω για όλους τους μήνες που μέναμε 
εκεί. Ο αριθμός έλεγε ότι ήταν λάθος. Προσπάθησα άλλες 
δυο τρεις φορές και μια μέρα πήγα από εκεί. Χτύπησα δεν 
άνοιξε κανείς και χτύπησα στη διπλανή.

Τη ρώτησα για τον Άγγελο αλλά δεν ήξερε να μου πει 
που βρισκόταν, είχε να τον δει από εκείνο το βράδυ που 
μας ανέβασε στο σπίτι. Τα κλειδιά που της είχα αφήσει 
φεύγοντας, δεν είχε πάει ως τότε να τα πάρει. “Μήπως 
έχει κάποιο τηλέφωνο;” τη ρώτησα και μου έδωσε το ίδιο 
που είχα κι εγώ. Το σπίτι μου είπε δεν είχε νοικιαστεί από 
τότε σε κανέναν. Έφυγα, έψαξα σε όλα τα σόσιαλ αλλά δεν 
κατάφερα να τον εντοπίσω.

Αν με διαβάζεις, αν βλέπεις αυτό το κείμενο, σε ευχαριστώ 
από τα βάθη της καρδιάς μου που έσωσες εμένα και το 
παιδί μου.

Με έκανες να πιστέψω ξανά στους ανθρώπους. Δεν θα 
το ξεχάσω ποτέ.

Όσο για εσάς που διαβάζετε την ιστορία μου καθισμένοι 
μπροστά σε ένα τζάκι, σε μια σόμπα, ακόμα και στο 
καλοριφέρ, σας παρακαλώ να εκτιμάτε ό,τι έχετε.

Ακόμα και το λίγο, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ!
Ιωάννα

singleparent.gr

Κάπνισμα τέλος: 
Το μοναδικό μέρος 
στην Ελλάδα που 
εδώ και 40 χρόνια 

απαγορεύεται 
παντού το κάπνισμα

Αν θα μπορούσαν περισσότερα μέρη να είναι σαν 
το συγκεκριμένο μέρος, τότε όλα θα ήταν λίγο καλύτερα 
και με περισσότερη υγεία. Πριν την απόφαση της νέας 
κυβέρνησης να εφαρμόσει αυστηρά και απαρέγκλιτα τον 
νέο αντικαπνιστικό νόμο, υπήρχε μια περιοχή της Ελλάδας 
που το είχε κάνει ήδη εδώ και χρόνια.

Ο λόγος για το χωριό «Σκοτεινό», του δήμου Χερσονήσου 
στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τι έκαναν οι κάτοικοι του εκεί;

Πριν 40 περίπου χρόνια ξεκίνησαν μια άκρως υγιεινή 
συνήθεια. Να μην καπνίζουν. Ποτέ, κανείς, πουθενά…

Κανείς δεν ξέρει πως πήραν την αντικαπνιστική 
απόφαση, αλλά η τήρηση της από ολόκληρο το χωριό 
δημιούργησε έναν άγραφο νόμο μοναδικό για τα Ελληνικά 
δεδομένα, που περνάει από γενιά σε γενιά.

Αν ψάξεις τσιγάρα δεν θα βρεις πουθενά στο χωριό, 
αν ψάξεις τασάκια επίσης και οι καπνιστές επισκέπτες, 
σεβόμενοι τον άγραφο αυτό νόμο του χωριού αφήνουν 
στην άκρη το τσιγάρο και όσο διάστημα παραμένουν εκεί 
δεν το βάζουν στο στόμα τους.

Συμπέρασμα: Όταν θες όλα γίνονται! Ακόμα και να 
πειστεί μια μικρή κοινωνία να κόψει ομαδικά το τσιγάρο…

Γερμανία: Γυναίκα 
81 ετών έφυγε από 
τη ζωή και άφησε 
6,2 εκατομμύρια 

στους γείτονές της

Γυναίκα 81 ετών άφησε την τελευταία της πνοή και πέρα 
από τη θλίψη που σκόρπισε στους γύρω της, τους έκανε να 
τη θυμούνται με χαρά, αφού τους άφησε 6,2 εκατομμύρια.

Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι από μία γειτονιά στην 
κεντρική Γερμανία. Αυτό, διότι πληροφορήθηκαν πως μία 
ηλικιωμένη γειτόνισσά τους τους υπολόγισε στη διαθήκη 
της. Έτσι, τους άφησε 6,2 εκατομμύρια ευρώ. Έκπληκτοι 
έμειναν οι κάτοικοι μίας γειτονιάς στην κεντρική Γερμανία 
όταν πληροφήθηκαν πως μία ηλικιωμένη γειτόνισσά τους 
τους άφησε περιουσία ύψους 6,2 εκατομμυρίων ευρώ (7,5 
εκατομμύρια δολάρια) μετά τον θάνατό της.

Η Renate Wedel ζούσε στην περιοχή Waldsolms της 
Hesse, στην κεντρική Γερμανία του Weiperfelden, με 
τον σύζυγό της, Alfred Wedel, από το 1975. Ο Alfred 
Wedel, ο οποίος ήταν πετυχημένος και δραστήριος στο 
χρηματιστήριο πέθανε το 2014 και η σύζυγός του η Re-
nate πέθανε με τη σειρά της το Δεκέμβριο του 2019 σε 
ηλικία 81 ετών. Η αδερφή της Renate που ήταν ο βασικός 
κληρονόμος της, είχε ήδη πεθάνει, σύμφωνα με το CNN.

Οι αρχές δεν μπορούσαν να το πιστέψουν όταν είδαν 
τη διαθήκη της ηλικιωμένης. “Στην αρχή σκέφτηκα ότι δεν 
είναι αυτό πιθανό, νόμιζα πως είχε γλιστρήσει κάποιο 
κόμα, ότι κάτι δεν πάει καλά”, δήλωσε ο τοπικός δήμαρχος. 
“Η κοινότητα των Waldsolms ευχαριστεί μετά θάνατον το 
ζευγάρι Wedel για αυτή τη σημαντική κληρονομιά”, δήλωσε 
η κοινότητα σε ανακοίνωση. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν 
κάποιες ιδέες για το πού θα πρέπει να δαπανηθούν τα 
χρήματα. Κάποιοι προτείνουν να δοθούν για την κατασκευή 
κτιρίων, νηπιαγωγείου και σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

eidiseislive.gr
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Βρήκε μέσα στο εικονοστάσι της μητέρας του 
χώμα από τη μικρά Ασία 

Κρυμμένα κειμήλια 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
Ηράκλειο: Ένα απίστευτο εύρημα, εντόπισε μέσα στο 
εικονοστάσι που είχε η μητέρα του στο σπίτι της, ο 
Μιχάλης Κόκκινος, κάτοικος της Νέας Αλικαρνασσού 
που είναι μια από τις περιοχές του Ηρακλείου, με 
έντονο προσφυγικό στοιχείο.

Η μητέρα του που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, φύλαγε μέσα στο εικονοστάσι μαζί με 
ό,τι πολυτιμότερο είχε, ένα σακουλάκι με χώμα από 
την Προύσα, το οποίο λίγο πριν πάρει τον δρόμο της 
προσφυγιάς το 1922 ο πατέρας της, είχε αποφασίσει 
να κρατήσει μαζί του για να θυμάται την πατρίδα που 
άφηνε πίσω του.

   Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κόκκινος, εξήγησε ότι 
δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε στα χέρια 
του και πως η συγκίνησή του ήταν πολύ μεγάλη.

   «Θέλησα να κάνω ένα ξεκαθάρισμα όσων είχε η 
μητέρα μου, για να δω ποια πράγματα μπορώ να 
χαρίσω, ποια να αποθηκεύσω και τι μπορεί να μην 
είναι χρήσιμο. Άνοιξα το εικονοστάσι και βρήκα το 
σακουλάκι με το χώμα. Δεν κατάλαβα τι ήταν, όμως 
έτσι όπως έπιασα το σακουλάκι κατάλαβα ότι κάτι έχει 
μέσα. Όταν διάβασα ότι επρόκειτο για χώμα από την 
Προύσα, πραγματικά δεν μπορώ να εξηγήσω αυτό 
που ένιωσα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το ενθύμιο, 
δεν μας είχε μιλήσει ποτέ η μητέρα μου. Η αλήθεια 
είναι ότι γνώριζα από παιδί πόσο δεμένοι ήταν με 
τον τόπο που άφησαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες 
μας, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να πιστέψω ότι 
ανάμεσα σε όσα θεωρούσε η μητέρα μου ιερά και τα 
είχε μέσα σε αυτό το εικονοστάσι, ήταν και το χώμα 
που είχε μαζέψει πριν φύγει από την πατρίδα του, ο 
πατέρας της».

   Το σημείωμα μοιάζει να είναι γραμμένο πιο πρόσφατα, 
«σημάδι ότι κάποιος που γνώριζε τι ακριβώς είναι 
αυτό, ήθελε να μας το γνωρίσει για να ξέρουμε όταν 
θα το βρούμε, τι ακριβώς είναι» είπε ο κ. Κόκκινος 

που όσο επιχειρεί να φροντίσει και να αποθηκεύσει 
πράγματα της μητέρας του, είναι σίγουρος ότι θα 
εντοπίσει και άλλα κειμήλια. «Ένιωσα και νιώθω ότι 
κάνω βουτιά στην ιστορία και πως με κάποιο τρόπο 
συνδέομαι με τους γονείς, τη γιαγιά και τον παππού 
μου, που θυμάμαι από μικρό παιδί να μας λένε 
ιστορίες για την πατρίδα στην οποία γεννήθηκαν. 
Πέρα από τη συγκίνηση, νιώθω και υπερηφάνεια για 
τους ανθρώπους αυτούς που μέσα από τον όλεθρο 
και τον δρόμο της προσφυγιάς, κατάφεραν και πάλι 
να σταθούν στα πόδια τους και να δημιουργήσουν» 
πρόσθεσε ο κ. Κόκκινος. Πάντως στην περιοχή της 
Νέας Αλικαρνασσού, σε πολλές από τις οικίες που 
έχουν αναφορά στο προσφυγικό στοιχείο, υπάρχουν 
κειμήλια που δεν έχουν αναδειχθεί.

   «Είναι κάτι που το συναντάμε πολύ συχνά με 
αντικείμενα από τη Μικρά Ασία. Από κοσμήματα, 
εικόνες, σκεύη, υφάσματα, μέχρι οτιδήποτε άλλο οι 
άνθρωποι αυτοί πήραν μαζί τους, φεύγοντας. Νομίζω 
ότι πέρα από την ανάγκη να έχουν μαζί τους κάποια 
πράγματα, είχαν την ανάγκη να κρατήσουν και κάτι 
που να τους θυμίζει τον τόπο τους. Είμαι σίγουρος ότι 
φεύγοντας, μπορεί να μην το ήθελαν, αλλά ένιωθαν 
ότι ίσως να μην μπορούσαν να γυρίσουν ποτέ πίσω» 
ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της τοπικής 
κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού Αντώνης Σεκέρης. 
Ενόψει δε της συμπλήρωσης 100 ετών από την 
Μικρασιατική Καταστροφή, ο κ. Σεκέρης τόνισε ότι 
εκτός από τις εκδηλώσεις που προγραμματίζουν, 
διεκδικούν να πραγματοποιηθεί ένα μουσείο για τον 
Πολιτισμό της Μικράς Ασίας στο Ηράκλειο «όπου 
τέτοιου είδους εκθέματα, αντικείμενα που είχαν 
μαζί τους στο μεγάλοι ταξίδι της προσφυγιάς οι 
πρόγονοί μας, θα αποτελέσουν κομμάτια ιστορίας 
που θα μπορούν να βλέπουν οι νέες γενιές» 
συμπλήρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
Νέας Αλικαρνασσού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο τόνοι τροφίμων καταλήγουν 
ετησίως στα σκουπίδια, ποσότητα που θα γέμιζε..23 
εκατομμύρια φορτηγά που αν τα βάζαμε το ένα 
πίσω από το άλλο, θα έκαναν επτά φορές τον γύρο 
του κόσμου (!). Ενός κόσμου που εξακολουθεί να 
λιμοκτονεί, πολύ περισσότερο μάλιστα στη σκιά της 
πανδημίας.

«Σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχει φαγητό, αρκετό 
για κάθε άνθρωπο. Και όμως δεν τρώνε όλοι. Κάτι 
δεν πάει καλά λοιπόν…» λέει ο Κάρλο Πετρίνι, ο 
εμπνευστής του κινήματος Slow Food που γεννήθηκε 
στην Ιταλία στο τέλος της δεκαετίας του 1980, με 
σκοπό να διασώσει το…καλό φαγητό, τις τοπικές 
γαστριμαργικές παραδόσεις, αλλά και να εξαλείψει 
τις τεράστιες διατροφικές ανισότητες.

O ίδιος ανήκει σε μία σχολή σκέψης που γιγαντώνεται 
το τελευταίο διάστημα και καταγγέλλει μεταξύ άλλων 
την κατασπατάληση τροφίμων, τα ταχυ-φαγεία που 
ανθίζουν σε καιρούς κρίσης, αλλά και το σκάνδαλο 
της κατασπατάλησης τροφίμων σε έναν πλανήτη 
που εξακολουθεί να λιμοκτονεί.
Κυβερνήσεις, συγγραφείς, επιστήμονες από τον 
ΟΗΕ και εκατοντάδες Μ.Κ.Ο αφιερώνουν πλέον τη 
δράση και τα συγγράμματά τους στα τρόφιμα που…
καταλήγουν στα σκουπίδια. Την αλόγιστη σπατάλη 
δηλαδή που συντηρεί ένα φαύλο κύκλο με ηθικές 
και οικονομικές προεκτάσεις και παράλληλα έχει 
τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σχεδόν 1 δις τρόφιμα καταλήγουν 
στα σκουπίδια

Σύμφωνα με έρευνα από το Περιβαλλοντικό 
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) 
τουλάχιστον 930 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων που 
πωλήθηκαν το 2019 πετάχτηκαν. Αυτός ο όγκος θα 
γέμιζε 23 εκατομμύρια φορτηγά με χωρητικότητα 40 
τόνων έκαστο. Για να το κάνουμε εικόνα, αν τα βάζαμε 
το ένα πίσω από το άλλο θα έκαναν επτά φορές τον 
γύρο του κόσμου.

Σε συνεργασία με τη φιλανθρωπική οργάνωση 
κυκλικής οικονομίας WRAP, η έκθεση του ΟΗΕ 
τονίζει ότι το 1/5 των τροφίμων που διατίθενται στους 
καταναλωτές – μέσω καταστημάτων, εστιατορίων 
και στα σπίτια μας -πετιέται απευθείας στον κάδο. 
Τρόφιμα χάνονται επίσης στα αγροκτήματα και 

στην εφοδιαστική αλυσίδα, με την έρευνα να δείχνει 
ότι συνολικά το ένα τρίτο όλων των τροφίμων δεν 
καταναλώνεται ποτέ.

Με άλλα λόγια το 1/3 των τροφίμων που παράγεται 
παγκοσμίως -αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων 
(!) «εξαφανίζεται» σε κάποιο σημείο του κύκλου 
παραγωγής λόγω της ανεπαρκούς διαχείρισης 
της διατροφικής αλυσίδας, λένε οι ειδικοί. Σε έναν 
κόσμο -όπου τουλάχιστον ένα εκατομμύριο παιδιά 
υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό μόνο στην 
Αφρική, όπως προειδοποιεί η Unicef, το φαινόμενο 
είναι εξοργιστικό.

Περισσότεροι απο 800 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν 
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και υποφέρουν από 
την πείνα, ενώ 132 εκατομμύρια άνθρωποι επιπλέον 
αντιμετωπίζουν σήμερα επισιτιστική και διατροφική 
ανασφάλεια σήμερα λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού.

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά που δεν είναι… 
εμφανίσιμα ή περισσεύουν, συσκευασμένα 
τρόφιμα, προϊόντα που αγοράζουμε αλλά δεν 
καταναλώνουμε ποτέ, χάνονται, ή καταλήγουν σε 
κάδους απορριμμάτων, συχνά χωρίς να κάνουν καν 
τη διαδρομή από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο μας.

Tι συμβαίνει στην ευρώπη
Στη γηραιά ήπειρο ειδικότερα, αλυσίδες σούπερ- 
μάρκετ, εστιατόρια, κολοσσοί της διατροφικής 
αλυσίδας και φυσικά καταναλωτές, πετάνε κάθε 
χρόνο στα σκουπίδια το 50% περίπου των τροφίμων 
που παράγονται και διακινούνται! Στην Ε.Ε, 88 έως 
και 100 εκατομμύρια τόνοι τροφής «εξαφανίζονται» 
ετησίως, ενώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
αν δεν αλλάξει άμεσα κάτι τα «διατροφικά απόβλητα» 
θα εκτοξευθούν μέσα στα επόμενα χρόνια.

Την ίδια ώρα 80 και πλέον εκατομμύρια πολίτες 
της Ευρώπης των «27» ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται 
άμεσα από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις για 
επισιτιστική βοήθεια. Και ενώ το 20% του συνολικού 
παραγόμενου φαγητού χάνεται ή σπαταλάται, 33 
εκατομμύρια άνθρωποι στη γηραιά ήπειρο δεν 
μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα ποιοτικό γεύμα 
κάθε δεύτερη μέρα (Eurostat, 2018).

Η Βρετανία είναι μία από τις χώρες που σήμανε πρώτη 
το καμπανάκι του κινδύνου για την κατασπατάληση 
τροφίμων. Μία παλαιότερη έρευνα για λογαριασμό 
της εφημερίδας Guardian αποκάλυπτε ότι οι Βρετανοί 
ρίχνουν στα σκουπίδια τα περισσότερα τρόφιμα από 
οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, πετώντας έως 
και το 40% της συνολικής ποσότητας που αγοράζουν 
ετησίως.

Για να καταπολεμήσει το φαινόμενο, η αλυσίδα Sains-
bury’s είχε εισάγει νέες ετικέτες, συμβουλεύοντας τους 
καταναλωτές να μην καταψύχουν τα προϊόντα, αλλά 
να τα καταναλώνουν άμεσα, πριν από την ημερομηνία 
λήξης, ενώ η βρετανική κυβέρνηση εξέτασε μέτρα 
με σκοπό την κατάργηση της ημερομηνίας λήξης σε 
ορισμένα προϊόντα, όπως το αλεύρι, το ψωμί και τα 
ζυμαρικά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει ένα 
σχετικό ψήφισμα για τη μείωση των αποβλήτων 
της διατροφικής παραγωγής στο μισό μέχρι το 
2025. Ανάμεσα στα μέτρα που προτάθηκαν ήταν 
και η αναγραφή μίας νέας ετικέτας στα τρόφιμα 
η «ημερομηνία πώλησης» δηλαδή εκτός από την 
«τελική ημερομηνία ανάλωσης», αλλά και η βελτίωση 
της πληροφόρησης σχετικά με τις θερμοκρασίες 
ψύξης και συντήρησης των προϊόντων.

To καλό παράδειγμα της Γαλλίας
Τον Φεβρουάριο του 2016, η Γαλλία έγινε η πρώτη 
χώρα στον κόσμο που υιοθέτησε νόμο για την 
καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων . Βάσει 
κανονισμού η χώρα απαγορεύει πλέον σε όλα τα 
μεγάλα σούπερ-μάρκετ να πετούν τα τρόφιμα που 
δεν κατάφεραν να πουλήσουν μέσα στην ημέρα. 
Υποχρεώνει τις μεγάλες αλυσίδες να δωρίζουν τα 
αδιάθετα προϊόντα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και 
τράπεζες τροφίμων, αντί να τα καταστρέφουν και 
να τα μεταφέρουν σε χωματερές, όπως συνέβαινε 
δηλαδή μέχρι σήμερα.

Is France’s groundbreaking food-waste law working?
Τα τελευταία χρόνια μεγάλος αριθμός αστέγων 
συγκεντρωνόταν έξω από τα σούπερ-μάρκετ της 
χώρας, ψάχνοντας σε κάδους απορριμμάτων, με 
αποτέλεσμα πολύ συχνά να παθαίνουν τροφικές 

Συναγερμός από τον οηΕ: 
O πλανήτης πεινάει τα τρόφιμα πετιούνται 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Στο βιβλίο του με τίτλο «Σπατάλη: Αποκαλύπτοντας 
το σκάνδαλο της παγκόσμιας σίτισης» ο Τρίστραμ 
Στιούαρτ εξηγεί πως οι πιέσεις που δέχονται οι 
κάτοικοι αναπτυσσόμενων χωρών για να παράγουν 
τρόφιμα χαμηλού κόστους ευθύνονται για μεγάλες 
οικολογικές καταστροφές, όπως για παράδειγμα 
η απώλεια τεράστιων δασικών εκτάσεων στον 
Αμαζόνιο, στην Ασία και στην Αφρική.

Οι ευθύνες βαρύνουν τόσο τους καταναλωτές που 
αγοράζουν περισσότερα από τα απαραίτητα, αλλά και 
τις βιομηχανίες τροφίμων που εφαρμόζουν την τακτική 
της προώθησης των προϊόντων «2 σε 1». Τεράστιο 
είναι και το ποσοστό των πρώτων υλών που πετούν 
τα εστιατόρια και οι αλυσίδες ταχυφαγείων. Φορτία 
ολόκληρα φρούτων και λαχανικών καταλήγουν… 
ζωοτροφές επειδή δεν είναι τόσο εμφανίσιμα όσο θα 
έπρεπε.

Μέσα στο κλίμα αυτό αναπτύσσεται η ιδιωτική πρωτο 

δηλητηριάσεις. Για να αποτρέψουν το φαινόμενο, οι 
ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ «έλουζαν» τα σκουπίδια 
με χλωρίνη, ή τα κλείδωναν στις αποθήκες …
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο μέσος Γάλλος καταναλωτής 
υπολογίζεται πως «ξεφορτώνεται» 20 με 30 κιλά 
φαγητού ετησίως- με το κράτος να χάνει έως και 20 
δισεκατομμύρια ευρώ.

Και αυτό την ώρα που τα επίσημα στοιχεία δείχνουν 
ότι 3,5 εκατομμύρια Γάλλοι ζούσαν το 2010 με τη 
βοήθεια των φιλανθρωπικών οργανώσεων . Η 
επίμονη οικονομική κρίση εκτόξευσε τον αριθμό στα 
4 εκατομμύρια, ενώ το 2015-2015 η οργάνωση Res-
taurants du Coeur μόνον, μοίρασε 130 εκατομμύρια 
γεύματα σε 950.000 πεινασμένους ανθρώπους, 
ανάμεσά τους και 37.500 βρέφη κάτω των 18 
μηνών…

Το νέο μέτρο ισχύει για όλα τα καταστήματα με 
μέγεθος 400 τετραγωνικά μέτρα και άνω, ενώ σε 
περίπτωση παράβασης, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν 
τσουχτερά πρόστιμα ή ακόμα και ποινές φυλάκισης. 
«Το πιο σημαντικό όφελος είναι το γεγονός ότι, 
υποχρεώνοντας τα σούπερ μάρκετ να συνάψουν 
συμφωνίες με φιλανθρωπικά ιδρύματα, η ποιότητα 
και η ποσότητα των τροφίμων που λαμβάνουμε 
και διανέμουμε θα αυξηθεί σημαντικά», λέει ο Ζακ 
Μπαιλέ από την οργάνωση Banques Alimentaires.

Ο Γάλλος βουλευτής, Αράς Ντεραμπάρς, ο οποίος 
κατέθεσε τη σχετική πρόταση στη γαλλική Βουλή 
ξεκίνησε εκστρατεία για τη θέσπιση πανευρωπαϊκού 
νόμου και διαβεβαιώνει πως «η μάχη κατά της 
σπατάλης φαγητού μόλις ξεκίνησε».

Η κατασπατάληση τροφίμων
 και το κλίμα

Στο πλευρό του περιβαλλοντικές ομάδες, 
φιλανθρωπικές οργανώσεις και ακτιβιστές, εντός και 
εκτός Γαλλίας που ζητάνε την υιοθέτηση ανάλογων 
τακτικών από περισσότερες χώρες του πλανήτη. 
Και αυτό γιατί οι συνέπειες είναι και περιβαλλοντικές 
«καθώς τα βουνά των τροφίμων που δεν 
καταναλώνονται συνεισφέρουν στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.

Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο τόνοι 
τροφίμων καταλήγουν ετησίως 
στα σκουπίδια, ποσότητα που 

θα γέμιζε..23 εκατομμύρια 
φορτηγά που αν τα βάζαμε το ένα 

πίσω από το άλλο, θα έκαναν 
επτά φορές τον γύρο του 

κόσμου(!). Ενός κόσμου που 
εξακολουθεί να λιμοκτονεί, πολύ 
περισσότερο μάλιστα στη σκιά 

της πανδημίας.

βουλία. Το κίνημα των «freegan» συγκεντρώνει 
φαγητό σε άριστη κατάσταση που καταλήγει στους 
κάδους απορριμμάτων από τις μεγάλες αλυσίδες 
σούπερ μάρκετ ή εστιατορίων. Γνωρίζουν τι ώρα 
ξεφορτώνουν οι επιχειρήσεις τα τρόφιμα και τα 
μαζεύουν για να τα διανείμουν στους φτωχούς.

Αν τα απόβλητα τροφίμων ήταν μια… χώρα από 
μόνη της ,θα ήταν η 3η μεγαλύτερη πηγή εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου , μετά την Κίνα και τις 
ΗΠΑ λένε οι συγγραφείς του βιβλίου «Η Διατροφική 
Απερισκεψία Η Κρυφή Σχέση μεταξύ των Τροφίμων 
που πετάμε της Πεινας και της Κλιματικής Αλλαγής».

Σε μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί το φαινόμενο, 
γνωστοί μάγειρες και σεφ προσφέρουν τα ονόματα 
και τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
στην εκστρατεία κατά της σπατάλης στην κουζίνα.

Η τηλεοπτική μαγείρισσα Nadiya Hussain απο τη 
Βρετανία συνεργάζεται με το Wrap και προσφέρει 
συμβουλές και συνταγές με υπολείμματα μέσω 
του Instagram. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ιταλός 
εστιάτορας Massimo Bottura.

Ο ΟΗΕ πιέζει τις χώρες να δεσμευτούν για την 
καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων μειώνοντάς 
την στο μισό έως το 2030. «Αν θέλουμε να ασχοληθούμε 
σοβαρά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
της απώλειας της φύσης και της βιοποικιλότητας, της 
ρύπανσης και των απορριμμάτων, οι επιχειρήσεις, οι 
κυβερνήσεις και οι πολίτες σε όλο τον κόσμο πρέπει 
να κάνουν το καθήκον τους για να μειώσουν τη 
σπατάλη τροφίμων», τονίζει.
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